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Ude for Vivaldi og Vaskekælderen 

er, der blevet anlagt nye terrasser. 

Det giver nye muligheder for sam-

vær og undervisning.   
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Nyt fra skolen - fra sommer til efterår 
 

Det er blevet koldt, og efteråret har for alvor bidt sig fast. Efter denne weekend er uret igen til-

bage på vintertid, og det fortæller os jo med al tydelighed, at den lange mørke periode står og ven-

ter.  

Efterskolelivet kører derudaf, og vi er kommet godt i gang med elevholdet 16/17. Det er en god 

flok. De vil gerne og er positive og glade for hinanden og skolen. Det giver god energi til alle og 

skaber en stemning, der er båret af positivitet. 

I skrivende stund er vi 173 elever – tre drenge er rejst hjem og har måtte konstatere, at efterskole-

livet ikke var det rigtige for dem… og godt, at der så findes gode alternativer. 

Trivselssamtaler med k- læreren i midten af september bekræftede os i, at utrolig mange bare har 

det godt og trives på skolen. 

Efteråret er også tiden, hvor vore fodboldspillere er 

en del i kamp, og dette skoleår er ingen undtagelse. 

Vi kæmper altid til sidste fløjt, og alle gør, hvad de 

kan. Vi deltog i et forstævne til ØM i fodbold for ef-

terskoler med 4 hold og havde en god dag med sejre 

og nederlag. Det er bestemt plads til, at vi kan for-

bedre os i forhold til spillet på banen, hvorimod at 

eleverne uden for banen var super gode, både til at 

heppe på hinanden, men også til at rydde op efter 

sig. 

I starten af oktober lavede eleverne deres første mi-

niopvisning, og det var godt at se. Der er blevet ar-

bejdet med gymnastikken, og det bliver med sikker-

hed flot og godt, når vi til foråret får hele det store 

opvisningsprogram at se. I samme weekend havde 

120 forældre tilmeldt sig en forældreweekend på ef-

terskole, hvor efterskolelivet skulle afprøves. Det 

blev igen en stor succes og trætte forældre drog 

hjem igen med en fornemmelse af, at det er dejligt 

og hårdt at gå på efterskole. 
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På personalesiden er 3 nye ansigter at finde på skolen. Nina underviser i musik, en-

gelsk og dansk. Nina er ansat i stedet for Tine, som ikke kom tilbage efter endt bar-

sel. Maria underviser i engelsk og håndbold. Maria er vikar for JC. I køkkenet er 

Janni startet op som elev efter at Frederik færdiggjorde sin uddannelse her hos os. 

Fælles for dem alle er, at de er kommet godt i gang og virker til, at være glade for 

stedet – og ”stedet” er også glade for dem. 

På de store ydre linjer handler det meget om besparelser i forhold til efterskolever-

denen. Vi bliver som skoleform ramt, og det kommer til at kunne mærkes. Det dre-

jer sig om to områder. Det første område, der kaldes omprioriteringsbidrag er en ge-

nerel besparelse på 2% pr år, som løber helt frem til 2020. I kr. taler vi om ca. 1. mil-

lion i 2020 kr. Det andet område handler om, at man fremadrettet (måske allerede 

fra skoleåret 17/18) kun kan få tilskud til 41 kursusuger. Vi har 42 uger og derfor vil 

det også ramme tungt. Efterskoleforeningen med formand Troels Borring i spidsen 

arbejder på, at få landet en aftale, der har en længere horisont og måske kan blive 

maksimalt 42 uger med tilskud i stedet for 41 uger. 

Det er klart, at dette vil få betydning for efterskolerne i Danmark. Vi har det dog 

som skoleform stadig godt og skal derfor også passe på, at vi ikke kommer til at 

fremstå som nogle, der klynker, fordi besparelserne nu rammer os – vi har generelt 

sunde økonomier på efterskolerne.  

 

 

 

 

  

Nina Guldager 

Maria Mousten 

Janni Søderdal 

Skolens nye logoflag 
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Skoleåret 2016/17 er jo Landsstævne år, og vi deltager igen med elever til det store efterskolepro-

jekt. I skrivende stund ved vi ikke præcist hvor mange elever, der vil deltage, men vi tror det lander 

på ca. 145 – 150, hvilket må siges at være helt vildt flot.  

L 2017 foregår i Aalborg og bliver anderledes end de tidligere landsstævner. Gymnastikken vil ikke 

fylde så meget som tidligere, og der er åbnet op for mange andre aktiviteter. Forhåndstilmeldin-

gerne fra efterskolerne siger, at det bliver deltagerrekord - måske 6000. Vi tror fuldt og fast på, at 

det bliver en helt igennem stor oplevelse, og vi glæder os til at tage til Aalborg, med de elever, der 

er tilmeldte. 

Slutteligt mangler vi sidste lag asfalt, så er projekt kloakseparering slut – facit: Gode kloaker, der 

kan holde i mange år, og en bankbog der er 3,5 millioner kr. fattigere – penge er ikke alt, men de 

er gode at have! 
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Til eftertanke………………………….. 
 

Ifølge dagens lovgivere og bureaukrater 

burde de af os, som var børn i 40'erne,  

50'erne, 60'erne, 70´erne, ja til og med tidligt 

 i 80'erne ikke have overlevet. 

Vore børnesenge var malet med blybaseret 

maling. 

Vi havde ingen børnesikring på  

medicinflasker, døre eller skabe, og når vi  

cyklede, bar ingen af os hjelm. 

Som børn kørte vi i biler uden  

sikkerhedsseler eller airbags. 

Vi drak vand fra haveslangen og ikke af  

flasker. Skræk og rædsel! 

Vi spiste brød med smør, drak sodavand 

med sukker i. Vi delte gerne en sodavand 

med andre og drak af samme flaske, uden at 

nogen rent faktisk døde af det. 

Man brugte timer på at bygge 

sæbekassebiler af ting, der var kasseret, og  

ræsede i fuld fart ned ad bakken bare for så  

at finde ud af, at vi havde glemt at sætte  

bremser på. Efter nogle ture i grøften lærte  

man at løse problemet. 

Vi tog hjemmefra tidligt om morgenen for at  

lege ude hele dagen og kom først hjem, når  

gadelygterne blev tændt. Ingen kunne få fat i  

os i løbet af dagen - ingen mobiltelefon.  

Utænkeligt! 

 

 

 

 

Vi havde ingen Playstations, Nintendo 64  

eller X-boxe - i det hele taget ingen TV-spil,  

ikke 99 TV-kanaler, ingen videofilm,  

surround-sound, mobiltelefoner, hjemme- 

PC'er eller chatrooms på Internettet. Vi  

havde venner! Vi gik ud og fandt dem! 

Vi faldt ned fra træer, skar os, brækkede 

arme og ben, slog tænder ud, men ingen  

blev sagsøgt efter disse uheld. Det var uheld.  

Ingen andre kunne få skylden - kun os selv.  

Husker du uheldene? Vi sloges, blev gule og  

blå og lærte at komme os over det. 

Vi fandt på lege med pinde og tennisbolde og  

spiste jord og græs. Til trods for advarslerne  

var det ikke mange øjne, der blev stukket ud,  

og græsset voksede ikke inden i os resten af  

vores liv. 

Denne generation har fostret nogle af de  

mest risikovillige, bedste problemløsere og  

investorer nogensinde. De sidste 50 år har  

været en eksplosion af nyskabelser og nye  

ideer. Vi havde frihed, fiaskoer, succes'er og  

ansvar, og vi lærte at forholde os til det alt  

sammen. 

Er du en af dem?    Tillykke!!!  
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Kommende arrangementer på Gudenaadalen 
 

  

22.november 2016 

Højskoleaften med komikeren GEO – Det handler om at håndtere svære ting i livet, hvilket kan 

være dobbelt svært, når alle forventer, man hele tiden skal være sjov. 

21. december 2016 

Adventsmøde – sang, taler, kaffebord og luciapiger….. 

31. januar 2017 

Højskoleaften med journalist Jacob Sheick: Danmarks børn i hellig krig… om ungemed dansk bag-

grund, der drager i hellig krig. 

29. marts 2017 

Mød Danmarks største blærerøv Mads Christensen. En peptalk der kan få os op af stolene, og som 

kan provokere de fleste – en sjov og bestemt også indholdsrig aften i vente for de, der har lyst. 

26. april 2017 

Skolekredsmøde med generalforsamling og valg til bestyrelsen. Indkaldelse hertil efter vedtæg-

terne.  

 

 

  

Geo Mads Christensen Jacob Sheick 
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Gudenaadalens Efterskole ønsker alle 

et godt efterår 


