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Nyt fra skolen – Jul til forår 
Januar kan være lang med dårligt vejr og kulde, men i efterskoleverdenen har vi ofte placeret vo-

res skilejskole, som et godt og udbytterigt afbræk i denne lange og kolde måned. Sådan blev det 

ikke i år. Vi havde i stedet prioriteret, at januar skulle være uden afbrydelser og af den vej give et 

langt stræk med undervisning og almindelig efterskoleliv, og at skilejrskolen derfor ville være godt 

placeret i uge 6. 

Efterskolernes aften er efterhånden blevet et tilbagevendende punkt i midten af januar, hvor alle 

landets efterskoler holder åbent hus en onsdag fra 18.00 – 21.00 – altså en pendant til efterskoler-

nes dag sidste søndag i september. Erfaringer siger, at der kommer gæster til efterskolernes aften, 

men i et omfang, som er markant mindre end efterskolernes dag i september, og sådan blev vores 

oplevelse også i år. Vi havde vel ca. 75 familier på besøg, og det var bestemt fint men aldrig i nær-

heden af de besøgstal, vi kender fra efterskolernes dag. 

Fodboldfolket var til ØM i indefodbold for efterskoler, og her havde pige A stor succes og blev nr. 2 

og kvalificerede sig til DM.  De øvrige hold kæmpede bravt, men det rakte desværre ikke. 

DM blev afholdt i starten af marts og her fik vi kam til håret. Det var meget tæt på en 1/8 finale, 

med det glippede i sidste øjeblik, og vi må erkende, at det var gode hold, vi var oppe imod. 

Januar er også tiden, hvor blikket rettes mod det kommende år, og eleverne vurderes, om de er 

uddannelsesparate eller ej i forhold til det fremtidige valg af ungdomsuddannelse – Det fylder en 

del og er en god proces for de unge i forhold til endelig afklaring. Vi er endt op med, at alle er vi-

dere til noget brugbart til det kommende år, og det giver jo ro på bagsmækken for alle parter. 

I slutningen af januar havde vi besøg af Anders Kofoed Pedersen som holdte et super oplæg for de 

unge om, at alle har værdi, og at man skal tro på, at man kan. Eleverne var meget begejstrede, og 

det var de folk fra byen og skolekredsen som deltog også. 

Februar med en ekstra dag og godt for det, der kan næsten ikke blive dage nok i et efterskoleår.  

I uge 6 kom så lejrskolen til Sälen, og vi oplevede lejrskolen som en god tur uden de store uheld. 

Mange elever havde gode oplevelser med at stå på ski, og for mange var det faktisk også første 

gang på ski. Hyttelivet i Sälen er super. Eleverne bor i nogle fine hytter/lejligheder, og de har på 

den måde mulighed for at møde og bo med nogle andre elever end dem de bor med til dagligt, 

hvilket giver turen en yderligere dimension. 

Man kan andet steds i dette nyhedsbrev læse nogle elevers oplevelser af skilejrskolen i Sälen i Sve-

rige. 

Vi havde den store fornøjelse og være værter for ØM i håndbold for efterskoler. Et stort stævne 

med håndbold i 5 haller og masser af planlægning. Vi deltog med 6 hold – 3 drengehold og 3 pige-

hold. Alle kæmpede, og det var dejligt at se, at der blev gået til sagen på god og fair vis. Vi fik gode 

sejre og mange gode oplevelser… men ingen pokaler… tættest var pige B som tabte finalen til Vi-

vild efter en god og spændende kamp. Det var også godt at se, hvordan de elever, der havde opga-

ver af praktisk karakter også gik til sagen – stor ros til alle for en meget fin dag. 

Denne periode byder traditionen tro også på masser af gymnastik, og der er blevet trænet en 

masse for at få årets opvisningsprogram sat sammen – igen i år er det lykkedes på fantastisk vis. 

Det er imponerende at se, hvor meget de unge kan lære, og hvordan det, med de rette ved rorpin-

den, kan flytte noget på så flot vis. 



Opvisningerne er god reklame for skolen, og alle steder vi kommer rundt gives der rosende ord 

med på vejen i forhold til opvisningen og heldigvis også i forhold til, hvordan eleverne opfører sig. 

Starten af marts har budt på 3 linjedage for musik, som har øvet en masse og været på tour med 

alle de indøvede numre. Det er godt at komme ud og vise, hvad tiden i øvelokalet er blevet brugt 

til. Eleverne oplevede, at det var spændende, nervepirrende og hårdt arbejde. Man medbringer jo 

en del grej, og det skal stilles op og pakkes ned mange gange på en sådan tour – det giver en god 

indsigt i, at musikerlivet er andet end tiden på scenen. 

Vi havde midt i marts den tredje og sidste flytning, og det blev naturligvis imødeset med stor 

spænding fra elevernes side.  Selve meningen med flytningerne er jo, at eleverne skal opleve at bo 

med flere i løbet af året. Ligeledes oplever eleverne også at bo forskellige steder på skolen, hvilket 

gør, at man ikke er henvist til et lille to mandsværelse hele året. Vi oplever, at fordelene er mange 

og ulemperne ved flytningerne er få. 

De 3 dage før påske blev brugt med fagdag om mandagen. Det store efterskolegymnastikstævne i 

Gigantium i Ålborg med 15 andre efterskoler om tirsdagen og så bedsteforældrene på besøg ons-

dag inden der blev lukket ned til påskeferien. 

 

 

  



Morgensang… en morgen i marts 2016 
En dag tog faderen fra en meget rig familie, sin søn med en tur ud på landet, med det bestemte 
formål, at vise ham hvordan fattige folk lever. 
De brugte et par dage og nætter på en farm, som blev opfattet som tilhørende en meget fattig fa-
milie. 
Da de kom tilbage fra turen, spurgte faderen sin søn: "Hvordan var turen?", "Den var god far" 
Faderen spurgte så sin søn: "Så du hvordan de fattige folk levede?", "Åh ja" svarede sønnen. 
"Så fortæl mig hvad du lærte af turen?" spurgte faderen. 
Sønnen svarede: "Jeg ved, at vi har en hund og de har fire. Vi har en pool som rækker til midten af 
vores have, de har en bæk uden ende. Vi har importerede lygter i vores have og de har stjerner om 
natten. Vores indre gård rækker til den ydre gård, de har hele horisonten. Vi har et smalt stykke 
land at leve på, de har marker der går langt ud over vores synsfelt. Vi har tjenere til at servere for 
os, de tjener andre. Vi køber vores mad, de dyrker deres egen. Vi har mure omkring os for at be-
skytte vores ejendom, de har venner til at beskytte sig" 
Drengens far var mundlam, så tilføjede drengen: "Tak fordi du viste mig hvor fattige vi er". 
 _________________________________________ 
Er perspektiv ikke en vidunderlig ting?  
Det kunne måske få os til at undre os over, hvad der ville ske, hvis vi sagde tak for alt, hvad vi ejer i 
stedet for at bekymre os over, hvad vi mangler. 
 

  



Skitur til Sälen med GE 15/16   
Turen til Sälen var rigtig fed. Jeg havde aldrig stået på ski før vi tog afsted, så det var meget fremmed for 

mig. Det var rigtig godt, at vi ikke kun blev delt op i hold via niveau, men også efter hvordan vi [nybegyn-

dere], havde det med at stå på ski.  

Selvom vi var mange hold, var der nogle forskellige ting, de hold tog hensyn til, og det ville blive kedeligt for 

de nybegyndere, der hurtigt lærte at køre, hvis de skulle vente på dem, der ikke turde køre med det 

samme. På den måde tror jeg, det blev en god tur for alle, også dem som var lidt langsomme om at springe 

ud i det.  

Vi var også inde over hvem, vi skulle bo i hytte med. Vi kunne ønske 3 personer, men af de personer du øn-

skede, skulle der mindst være 2, der også ønskede dig. Det syntes jeg også var fedt, for vi kom i nogle gode 

hytter med nogen, man i forvejen talte med, og nogen vi ikke talte med.  

Under selve turen var der rigtig fed stemning, for alle havde lyst til at være i gang og komme ud. Når vi 

havde fritid og selv fik lov til at bestemme, hvor vi kørte, blev det bare 10 gange sjovere at falde og komme 

op, fordi man hyggede sig ekstra meget.  Selvom vi blev trætte bagefter og fødderne var lidt ømme, så var 

det en tur, jeg helt sikkert ville have tilbage igen.   

En god fællesoplevelse………………….  

    Thilde Hansen 

 

  



Lejrskole i Sälen  
Den.6/2-2016 tog vi på lejrskole til Sälen i Sverige. Vi havde længe set frem til turen, så da dagen 

endelig kom, var det svært at forstå, at vi endelig skulle afsted. Busturen var lang men også meget 

bedre end forventet. Vi pjattede, hyggede og spiste store mængder slik hele vejen til Sverige, også 

på færgen. 

 Klokken 07:00 næste morgen, ankom vi til Sälen, og alle var spændte. Nogle af os var blevet 

skræmt en smule af synet af pisterne på vejen, men det stoppede os alligevel ikke. Vi kunne næ-

sten ikke vente med at komme afsted, men først og fremmest skulle vi spise morgenmad og have 

udleveret vores udstyr.  

Da vi havde hentet vores ting, og havde klædt om, var vi fuldstændig klar til første ski-lektion. Vi 

blev opdelt i otte forskellige hold efter niveau og kunne derefter påbegynde vores første ski-lek-

tion. Det var enormt kedeligt, men også temmelig relevant viden, så hvis bare man lyttede godt 

efter, gik tiden egentlig hurtigt nok. Det var rigtig nemt at lære, og man blev hurtigt forholdsvis 

dygtig, men man var nu alligevel ikke et sekund i tvivl om, hvem der havde stået før. Første dag 

bestod mest af teori og lektioner, men den havde været aldeles fremragende alligevel, og vi var 

fuldstændig smadret om aftenen.  

Vi skulle skiftes til at lave mad, så vi var indbyrdes blevet enige om hvem der stod for hvad og 

hvornår. Aftnerne stod på ren hygge, med kage, boller, varm kakao og afsindigt meget slik, så in-

gen af os gik sultne i seng. 

 Anden dag var mindst ligeså sjov som den første, da man hurtigt mærkede forskel på ens eget ni-

veau som blev øget hver dag. Mandag aften var vi endnu mere trætte end vi var aftenen før, men 

vi tog det med oprejst pande og kæmpede videre på pisterne med et smil på læben. Da det var 

blevet spisetid måtte vi stille skiene og tage tilbage til hytterne for at spise aftensmad. Aftnerne 

var meget ens, men utrolig hyggelige alligevel. Om dagen oplevede vi heller ikke den store foran-

dring, men det tog ikke indstillingen fra os.  

Sidste dag fik vi meget frie tøjler, og mange af os besluttede os for at afprøve noget lidt mere ud-

fordrende, end vi ellers havde gjort de andre dage. For eksempel skulle mange lige nå at tæmme 

"den sorte piste" inden turen gik tilbage til Danmark, hvilket resulterede i både godt og dårligt.  

De fleste af os mestrer endnu ikke at stå på ski, men sjovt havde vi det, og turen vil vi sent 

glemme.   

Karoline Nielsen, Fie Nielsen & Freja Thybo 

 

  



Skoleskema fra sommeren 1958 
Lidt fra historiebogen. 

 


