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Siden sidst – fra nytår til påske. 
 

Vendepunktet i efterskolelivet er nytår. Man føler, at man går mod lysere tider, og det er i foråret, at frugterne 

af opstartsarbejdet med elevholdet skal plukkes og nydes. Januar handler om skilejrskole og alle er spændte på, 

hvad lejrskolen byder på af udfordringer.  

Vi havde en på alle måder super tur. Gode elever, der gerne ville stå på ski, lære noget og blive udfordret kom-

bineret med godt vejr og ingen skader… Hvad mere kan man ønske sig?  

Sälen i Sverige er et godt område, når 

man har ca. 40 – 50 % der aldrig har 

stået på ski før. Fælles hygge i de gode 

hytter og nye fællesskaber på tværs af 

allerede eksisterende skabes, og det er 

godt at være vidne til. 

Næste store fællesoplevelse er gymna-

stikken, som banker på i januar og fort-

sætter helt frem til påske. Træning af 

serier, spring, overgange og meget mere 

sættes sammen, så opvisningsprogrammet bliver fuldendt. Igen i år et spændende og flot program i fine og nye 

dragter med kant af logo farver og andre spændende detaljer. Vi er stolte over elevernes evne til at vise skolen 

frem på dette felt. De er gode og gør det godt overalt hvor de kommer frem.  

17 opvisninger bliver det til og i skrivende stund er der ”kun” 4 tilbage, hvilket for mange bliver vemodigt at 

tænke på. Man kan et andet sted i dette nyhedsbrev læse nogle eleveres oplevelse af gymnastikken. 

 

 

 

  



Musiklinjen har igen i år været på turné og igen med stor succes til følge… så stor, at der nok kommer en lille 

turné mere sidst på skoleåret. Eleverne måtte skrive autograf, hvilken gav anledning til følgende spørgsmål: ” 

Hvad skriver man, når man giver en autograf?” – tja……. man lærer bestemt noget af at være på turné. 

 

 

To højskoleaftener har vi også haft med meget forskelligt indhold. Jacob Scheik om hvordan unge kan ”fanges” 

og blive hellige krigere under IS´s faner og Mads Christensen med en peptalk om livet. Gode aftener og altid 

godt at blive udfordret og provokeret en smule. 

Vi har også deltaget i ØM i håndbold og haft et rekord stort antal hold med. Vi kæmpede bravt, men ingen po-

kaler, men som altid gode og positive elever. 

VI var vi vært for ØM i volley og igen med god hjælp fra Ulstruphallerne. Det blev en succes. 84 kampe og mas-

ser og særdeles god volley. Vi kæmpede igen alt hvad vi kunne, men ingen medaljer heller… vi tænker, at vi 

snart har noget til gode 😊 

Vi har fået nyt tag på hallen og det er bare godt, da vi har haft udfordringer med, at det ville regne ned. Ligele-

des er kvisten på Købmandsgården ud imod solgården blevet ordnet og det fuldender projektet på Købmands-

gården 2 sal. I midten af maj kommer der asfalt på, og det betyder også, at projekt kloakseparering endelig 

også er slut. 

Slutteligt nye møbler i Plovstuen med plads til ar-

bejde og afslapning. 

 

 

 

 

 

 

Påsken nærmer sig og med elevmøde med mange jubilarer, hvilket glædes os meget. Vi håber på en hyggelig 

dag i samvær med mage tidligere elever og kollegaer.  



Inden eleverne kan gå fra på velfortjent påskeferie, er der tid til det store gymnastikstævne i Gigantium i Ålborg 

sammen med 15 andre efterskoler. Traditionen tro kæmpes der om pokal i bukspring for drenge og bue tov for 

piger og her har eleverne stolte traditioner at skulle leve op til.  

Onsdag før påske kommer bedsteforældrene til gymnastik, kaffe, sang og fortælling. Børnebørnene viser rundt 

og alt er godt… mon ikke der falder et påskeæg af.  

 

3 Elevers oplevelser i forhold til gymnastik på Gudenaadalens Efterskole. 
 

Fællesskabet ved gymnastik (Johanne, springlinjen) 
Gymnastik har efterhånden været en stor del af vores hverdag de sidste mange måneder, og det er noget som 

skaber fællesskab.  

Det er vildt, at man sammen kan skabe noget så stort og specielt. Vi har i løbet af fire gymnastikdage fået en 

opvisning på 20 min til at fungere. Det har været udfordrende, og vi har været meget afhængige af hinanden. 

Alle har kunnet bidrage med noget om de var fodbold, musiker eller rytme. 

Det er så fedt, at man som efterskole kan stille sig op og fremvise noget som vi sammen har fået op og køre. Vi 

er selvfølgelige forskellige på efterskolen, men når vi står på gulvet er der en ting som vi alle har tilfælles.  

Jeg føler virkelig man kan mærke fællesskabet når vi til sidst i opvisningerne allesammen står på gulvet og har 

givet den hele armen.   

“Fællesskab fødes når jeg bliver til os”. Jeg synes det er en sætning som passer utroligt godt på det at lave gym-

nastik med flere på samme tid. Det er også en sætning som kommer til at betyde utroligt meget for en, når 

man kommer på efterskole. For fællesskab er utroligt vigtigt, og det er noget, som man kommer til at sætte 

stor pris på, og jeg er sikker på at jeg kommer til at savne det alt for meget næste år.  

Hvad synes jeg om fællesgymnastik? (Amalie, Håndbold)  
Jeg er boldpige. Jeg har godt nok gået til gymnastik som lille, men det der rytmegymnastik var da i hvert fald 

ikke noget for mig, altså da jeg startede her.  

Jeg synes, det var det værste til fællesgymnastik. Fælles opvarmning, holde i hånd med andre, skeje sig ud, lege 

forskellige lege. Det der med at slippe hæmningerne var direkte akavet. 

Gymnastiklærerne pressede os helt ud på spidsen, og jeg hadede det mens det stod på, men nu er det virkelig 

det bedste. Jeg glæder mig altid til fællesgymnastik, og synes det er fantastisk. Det er tit noget af det der fylder 

mest når jeg skal fortælle om min uge hjemme ved spisebordet i weekenderne. Altid med et smil på læben, 

både fra min side, men også dem som jeg fortæller til. Det er så nemt at sprede glæde ved at snakke om fælles-

gymnastik, måske fordi at det kan mærkes hvor glad det gør en. Der er både noget for os stivbenede boldspil-

lere, men selvfølgelig også for dem som altid har synes at spring og rytme bare er ‘peace of cake’. Udfordringer 

til alle og en hver. 

Det er fedt at mærke, hvordan det virkelig binder os sammen, for selvfølgelig er en fælles ting for os alle, at vi 

har valgt at gå på GE. Men der har vi hver i sær valgt forskellige linjer og valgfag, kommet i forskellige klasser, 

og på forskellige sektioner. Men fælles for os alle, der er gymnastikken.  

Vi er gået fra at frygte at tage sidemanden i hånden, til at finde tryghed ved det.  



Gymnastikken er virkelig en af de ting, som har været hovedingrediensen til at få åbnet os op som elevhold, 

mener jeg 

Frida, Spring 
Opvisningerne er det bedste, selvom jeg er springpige og ikke lige var så glad for de tætsiddende dragter og at 

skulle danse foran hinanden. De første uger var det virkelig grænseoverskridende, men det at vi stod i det sam-

men gjorde det meget nemmere. Der var jo næsten ikke nogen, der havde lavet rytmisk gymnastik før. Til at 

starte med gjorde det mig nervøs- det gør det ikke spor mere. Lærerne og blandt andet de fire gymnastikdage 

har virkelig fået os til at føle os trygge i det. Selvom 50 procent af skolen er boldspillere har vi alligevel opbyg-

get en stor gymnastikopvisning, hvor alle har en lige så vigtig rolle, om du står forrest eller allerbagerst. Det er 

jo en kæmpe oplevelse at få lov at stå der foran så mange, og lave noget du virkelig elsker. Det giver den bed-

ste følelse, og man kan virkelig mærke, at man er en del af et meget større fællesskab. Opvisningerne styrker 

virkelige fællesskabet og er en ting vi alle har tilfælles.  

 

Præsentation af bestyrelsen på Gudenaadalens Efterskole. 
 
Skolens Bestyrelse 

Vi vil gerne lave en kort præsentation af skolens bestyrelse. Bestyrelsen vælges fra og af skolekredsen. Dette 

sker hvert år på skolekredsens generalforsamling. 

Skolens bestyrelse består af syv medlemmer. Vi er i øjeblikket 3 kvinder og 4 mænd i bestyrelsen. Bestyrelses 

har et fast udvalg, vedligeholdelsesudvalget, med tre repræsentanter fra bestyrelsen. Derudover nedsætter vi 

udvalg efter behov. Vi har i øjeblikket ikke andre udvalg. 

Hvis man bliver valgt ind i skolens bestyrelse er det for en 3- årig periode. Herunder kan man se hvornår de en-

kelte medlemmer er på valg: 

 

2017 er Asger og Frank på valg 

2018 er Jesper og Benedikte på valg 

2019 er Esben, Mette og Bodil på valg. 

 

 

 

Jeg hedder Bodil Tange og er 57 år og bosiddende i Viborg. Gift med Lars og har 2 sønner og 

3 børnebørn. Jeg er uddannet folkeskolelærer og har i mange år været underviser på er-

hvervsskolen Mercantec i Viborg. 

Begge vore sønner har været på GU i henholdsvis 02/03 og 04/05. Min interesse for skolen 

startede altså gennem mine børn. Jeg blev valgt i bestyrelsen i 2007 og har været formand 

siden 2012. 

Jeg synes det er vigtigt, at efterskoletilbuddet findes som et alternativ til folkeskolen. Efter-

skolen giver de unge en mulighed for fordybelse og udvikling som kan være svært at finde 

andre steder. 

Jeg er formand på en meget veldreven skole. En skole med en fantastisk goodwill, og det vil jeg gerne arbejde 

for at fortsætte og udbygge. Vi er langt i udviklingen af en moderne skole der bygger på gode solide værdier, 

men der er stadig meget der kan arbejdes på. 



 

Jeg hedder Esben Terp Sørensen og eg bor her i Ulstrup og har boet her i mange år. Jeg er 

gift med Ulla, sammen har vi to voksne sønner.  

Jeg er uddannet indenfor IT, og arbejder med udvikling af IT-systemer til banker. Begge 

mine drenge har gået på efterskole, den ældste var glad for efterskolelivet, men det var 

den yngste ikke. 

I min fritid har jeg arbejdet inden for foreningslivet i mange år, både som træner, bestyrel-

sesmedlem, formand og almindelig frivillig. 

Jeg kan lide at være med til at udvikle de unge mennesker som går på Gudenaadalens Efterskole. Det gør mig 

glad når jeg møder skolens elever ude i byen, de kommer næsten altid flere sammen, snakkende og i godt hu-

mør. Jeg vil gerne være med udvikle skolen så den hele tiden er god, sund og up-to-date. Gudenaadalens Efter-

skole er en stor virksomhed i Ulstrup, skolen er vigtig for byen, jeg vil gerne være med til at videreudvikle sko-

lens sammenhæng med Ulstrup, byen som jeg bor i 

 

Jeg hedder Mette Bjerring, 59 år bor i Vammen, tidligere bosiddende i Ulstrup, gift og har 2 

børn. Social- og sundhedsassistent i Aktivitet og Udvikling ved Viborg Kommune. Jeg blev valgt 

til bestyrelsen i april 2013.  

Tilknytningsforholdet til Gudenaadalens Efterskole, går tilbage i lige linje til min bedstefar, der 

var med til at starte skolen, samt forældres engagement.  En søster, der har været elev her, 

ligesom flere nevøer og niecer, samt vores egne 2 børn har taget 10. kl. i 11/12 og i 13/14.Jeg 

er gået ind i bestyrelsesarbejdet, fordi jeg mener, at Gudenaadalens Efterskole giver en god 

ballast med til voksenlivet, som jeg også selv har fået ved at gå på efterskole. 

 

Jeg hedder Frank Sørensen og er født i 1956 og bosiddende i Aldrup, en samling gårde 5 km 
syd for Ulstrup. Jeg er gift med Jette og har 3 børn og 2,5 børnebørn. Jeg er statsaut. revisor og 
har været i revisionbranchen siden 1981. Siden 1991 har jeg drevet et mindre revisionsfirma i 
Bjerringbro.  
Jeg blev første gang valgt ind i skolens bestyrelse i 2011.  
Min tilknytning til efterskolelivet før min indtræden i bestyrelsen var begrænset, men jeg ser 
bestyrelsesarbejdet som en stor udfordring.  
Jeg finder et efterskoleophold vigtigt i relation til de unges valgmuligheder.  
Skolens værdigrundlag er essentielt, men med baggrund i min uddannelse er det klart, at økonomi er mit ker-

neområde. En økonomisk stærk og velfungerende skole er vigtig i forhold til at overleve på langt sigt. 

Jeg hedder Benedikte Jensen, 56 år og bosiddende i Aarhus. Jeg har været gift med Preben, 

der døde for godt 4 år siden. Sammen har vi 2 døtre. Jeg er uddannet EDB-assistent og har de 

sidste 17 år arbejdet som Navision konsulent hos Elbek & Vejrup i Aarhus. 

Begge vore piger gik på GU i henholdsvis 07/08, 08/09 og 09/10. 

Min interesse for skolen startede i de 3 år, hvor vi oplevede, hvor godt et efterskoleår kan 

være for Danmarks ungdom. Jeg blev valgt i bestyrelsen i 2012. 

Jeg vil gerne arbejde for, at muligheden for at komme på efterskole bibeholdes. Efterskolen 

giver de unge mennesker en stor positiv ballast med videre ud i verden og ruster dem til fremtiden. 

Bestyrelsen på GE er velfungerende, vi har mange gode dialoger og arbejder i fællesskab mod hele tiden at 

holde skolen up to date. 



 

Asger Sørensen, 52 år og bor på et lille landsted i Sdr. Vinge. Gift med Marie og vi har 3 børn.  

Jeg er uddannet maskinmester og arbejder ved er rådgivende ingeniørfirma i Aarhus. Jeg arbej-

der bl.a. med drift og vedligeholdes af bygninger. 

Vores 3 børn har været på efterskole forskellige steder, en var så heldig at få et år på Guden-

ådalens Efterskole, så jeg har haft fornøjelsen af at være forælder til en elev på Gudenådalens 

Efterskole. Min tilknytning til Gudenådalens efterskole er startede oprindeligt som elev, jeg var 

elev i 78-81.  

Jeg syntes det er vigtigt at skolen til stadighed udvikles og følger med og tilpasses udviklingen i samfundet, så 

GEs tilbud til de unge fortsat er et attraktivt valg.  At skolen fremstår præsentabel, at der er et rart sted at 

komme, både som elev, forælder, og ikke mindst en attraktiv arbejdsplads. En engageret ledelse og personale-

gruppe er alfa og omega for at drive en god efterskole.  

 

Jeg hedder Jesper Fomsgaard, er 45 år og tidligere elev på GU årgang 87/88. I årene 96-03 sad 
jeg i elevforeningens bestyrelse, og fra 2003 har jeg været en del af skolens bestyrelse. I dag er 
jeg næstformand i bestyrelsen og sidder med i vedligeholdelses udvalget. Det er vigtigt for mig 
at der findes et velfungerende skoletilbud, der ruster de unge mennesker til uddannelse og ar-
bejde.  
Til dagligt driver jeg et landbrug med svineproduktion ved Hobro. Jeg er gift med Agnes som er 
socialrådgiver, og vi har 2 drenge på 4 og 6 år. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God påske til alle fra Gudenaadalens Efterskole 


