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Gudenaadalens Efterskole fra efterårsferien og frem til Jul  
 

Tiden løber stærkt, og inden man har set sig om, er det blevet jul. Mørket er faldet på, og tiden fra efterårs-

ferien og frem mod jul er altid en spændende tid på mange felter. Eleverne er faldet på plads, og den første 

store begejstring i forhold til livet på efterskolen har fundet et mere naturligt leje, med andre ord, det er 

blevet hverdag og godt for det.  

Vi må erkende, at vi i dette skoleår har været og stadig er ramt af elever, der har hjemve, og dette bliver 

altid synlig lige efter, at man har haft ferie. Vi har fra efterårsferien og frem til nu mistet 5 elever- 3 grundet 

ovenstående, og 2 grundet sygdom og skader. Dette er ærgerligt og efterlader os med en fornemmelse af, 

at vi ikke er lykkedes. Når det så er sagt, er der elever, hvorom at det at stoppe var den helt rigtige løsning, 

da det ellers ville have væltet dem som person. Naturligvis har dette fyldt en del i efterskolelivet, men det 

må på ingen måde skygge for, at vi har rigtig mange gode og velfungerende elever, som trives og holder fa-

nen højt. 

Skolelivet har budt på projektopgave og obligatorisk selvvagt opgave for henholdsvis 9. og 10. klasse. Den 

projektlignende arbejdsform er givende og gør, at eleverne får stort ejerskab i forhold til hele opgaven re-

sulterende i nogle meget flotte præstationer. 

Vi havde også et velbesøgt skolekredsmøde den 23/10 hvor vi, ud over den altid gode mad fra køkkenet, 

oplevede sygehuspræst Ruth Østergård, som gav os alle en, på alle måder, enestående god eftermiddag. 

Hvad laver sygehuspræsten var titlen, og her fik vi et gribende indblik i, hvad Ruth laver som sygehuspræst. 

Det var en eftermiddag med både latter og tårer gengivet af et varmt og omsorgsfuldt menneske.  

Efteråret har også været præget af, at vi har haft praktikanter på skolen. 5 lærerstuderende fra Århus, og 

de har fået mulighed for at komme helt ind på livet af efterskoleverdenen. Desværre måtte den ene melde 

fra grundet sygdom, men de 4 øvrige er alle godt på vej til at fuldføre dette, deres sidste praktik… så kan de 

alle afslutte uddannelsen til sommer og komme ud og få et job i – ja hvem ved efterskolen måske! 

Start november har også budt på årets store teaterforestilling. Vi er alle i gang i en uge og afslutter med at 

sætte et stykke sammen, som vises for forældre, søskende, bedsteforældre og elever fra andre efterskoler. 

En helt igennem dejlig uge med masser af gejst og vilje til at lave et flot stykke, hvilket lykkedes til UG. Alle, 

både elever og personale, arbejdede benhårdt for at få sat stykket på skinner og medvirkede til, at alle, der 

oplevede stykket, fik en god oplevelse.   

Der er et andet indlæg her i nyhedsbrevet om selve ugen, som man med fordel kan læse.  

Når man ser ud af vinduerne møder blikket gravemaskiner, og man kan høre larm fra maskinerne. Det er 

separeringen af regn og spildevand, der skrider planmæssigt frem. Der er en stor omgang, men håndvær-

kerne er gode til, at skabe mindst mulig kaos for os, der er her til dagligt. Det bliver helt sikket godt, og vi 

glæder os til slutningen af foråret, hvor de sidste ting bliver ordnet, og alt igen er som det plejer. 

December byder på jul på efterskole med hygge, julepynt, drillenisser, kalender, Vær Velkommen og natur-

ligvis god julemad. Eleverne holder terminsprøver inden vi lukker ned til jul med adventsmødet. 

Slutteligt vil vi gerne ønske alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Tak for samarbejdet og 

opbakningen i 2015 og vi håber, at vi ses i 2016.   

  



I dag! I morgen! I går! 

 

Jeg sidder en smuk efterårsdag og tænker på min folkeskoletid, den var helt anderledes, end de 10 måne-

der på Gudenådalens Ungdomsskole. Nu hedder det jo Gudenådalens Efterskole. Det er den samme skole, 

men meget større. Mange nye bygninger. Mange flere elever og lærere. Her var der kammerater omkring 

en hele tiden. Det var der ikke i folkeskolen. Hvor er ungdommen i dag? Jo, de har også venner, hvis ikke 

omkring sig, så er det igennem en mobiltelefon eller hvad der nu er mest fremme netop i disse timer. Det 

sker noget nyt fra dag til dag. Kan vi følge med ??  -- nej ikke helt.  

Hvad sker der i fremtiden, er jo ikke let se med den udvikling, som kører afsted med lynets hast. Vi bliver jo 

dygtigere og dygtigere. Det er også som om, at ungdommen skal læse og ikke have en håndværkeruddan-

nelse- er håndens arbejde på vej væk? Jeg håber, det ikke, da vi har masser af udfordringer, håndværkere 

skal løses fremadrettet. Vi modtager flygtninge fra forskellige lande, og det kræver boliger. Dette bør kunne 

give jobs til unge med håndens evner. Det kræver også andre ting, som for eksempel lærere, der kan lære 

flygtninge at være i vores land, lære om hvordan vi lever og det kan være en stor forandring i forhold til det 

de kommer fra. Klimaet er måske anderledes? Er hele familien samlet? Er der let at få et arbejde? spørgs-

målene er mange. Vi må og skal finde en løsning til gavn og glæde for alle. Skoler og undervisning er der 

også et stort behov for. Alt skal jo gå op i en højere enhed. 

Vi andre bliver ældre, kræver mere omsorg og pleje. Det kan ende med, at vi kommer på plejehjem. Her 

kræves der mere og mere af færre personer. Hvad med kosten? Er det blevet bedre? Nej, det kan der ikke 

råbes hurra for. Maden laves i kæmpe storkøkkener, bliver tilberedt i store gryder, delt op og afkølet, pak-

kes til flere dage, sat på køl, for senere at blive opvarmet og serveret for de ”stakkels” personer, der ser 

frem til dagens oplevelse, nemlig den: Hvad skal vi have at spise i dag? 

Nu er det ved at være datid, hvad der er sket tidligere, og hvad man har oplevet før, kan det være besværlig 

at finde frem i hukommelsen. Vi tænker ikke på, hvad der er sket i vores dagligdag. Det bliver lagt ned i 

glemmebogen, hvorfor skal vi gå og tænke på fortiden, det er jo alt sammen forældet, og det har ikke brug 

for at blive genoplevet i vores verden, nu da vi har andre til at holde styr på vores hukommelse. 

Et par vers af B.S. Ingemann, som jeg tit tænker på. 

Blomst skal bære frugt engang, 

høst skal følge sommer. 

Dag er ej så travl og lang, 

aftenstund dog kommer. 
 

Lad ved dag kun op og ned, 

lykkens terning rulle.                                                                                                                                    

Fandt ved kvæld kun sjælen fred, 

gik det som det skulle. 

 

Med denne Julehilsen sender jeg et ønske til min gamle skole og en glædelig Jul og et lykkebringende nytår 

til alle. 

Klaus Astrup 68-69 



Selvkomponerede sange og lånte numre udgør lydkulissen til teaterstyk-

ket om en fremtid med designerbabyer på Gudenaadalens Efterskole 
(Taget fra Favrskov Posten) 

Teaterforestillingen på Gudenaadalens Efterskole byder på vores fortid og en fremtid, hvor du designer dit 

eget barn 

De 170 elever på Gudenaadalens Efterskole i Ulstrup laver det hele selv. 

Der bliver syet kjoler, øvet koreografi og der er skabt tidsrejser i efterskolens gange. Alt sammen lægger det 

op til det teaterstykke eleverne selv har skrevet, og som de fremfører for forældre og andre indbudte i 

denne uge. 

Tidsmaskine og dinosaurer 

Vi bliver ført gennem en tidsmaskine, først til dinosaurernes tidsalder, stenalderen, middelalderen og ind i 

en hyggelig 50'er stue, før vi mødes af et hjemmebygget WV folkevognsrugbrød fra rødstrømpernes tid. 

Fra loftet hænger BH'er og der er slagord på væggene. 

“Vi har lavet det meste selv og det er nok det der adskiller vores forestilling fra andre efterskolers, ” fortæl-

ler 16-årige Anne Lykke fra Randers og 15-årige Clara Larsen fra Viborg, der i denne uge er i mediegruppen 

og derfor har produceret de videoindslag, der kører på storskærme ved siden af scenen. 

 

170 efterskoleelever har knok-

let en uge for at gøre deres te-

aterstykke klar på Gudenaada-

lens Efterskole i Ulstrup.  

Designerbabyer 

“Vi har arbejdet hver dag fra 

klokken 8.00 til 21.00, så det 

har været hårdt, men spæn-

dende, ” smiler Anne Lykke. 

“Vores stykke handler om 

fremtiden. Det handler om 

drengen Peter, der er ligesom 

vi er i dag. Men vi er gået 100 

år frem i tiden, hvor man kan 

lave sit eget barn på en klinik og helt selv bestemme hvordan det ser ud, hvordan barnet skal være og hvor 

gammel det skal være. Peters forældre har ikke råd til at få ham lavet som de andre børn, stykket handler 

om hvordan han er misundelig på de andre og er anderledes. Han prøver at være ligesom dem, men finder 

ud af, at det ikke er det han skal, ” fortæller de to. 

“Vi bliver rystet godt sammen på skolen og har lært at samarbejde, ” siger de to piger, inden en af mange 

øve sessions finder sted i gymnastikhallen med lyd, røg, sang og musik. 



 

 

Danserne har selv stået for koreografien og eleverne sørger selv for lyden. 

 

Anne Lykke klar til at levere videoer 

  



Ny hjemmeside på vej 
 

Tiden går stærkt i juletiden, og den går ikke mindre stærkt, når vi bevæger os ind i den digitale verden. Det 

er snart 5 år siden, at vi sidst ændrede vores hjemmeside, og der er sket meget på den teknologiske front.  

Derfor har vi siden foråret, været i gang med at få lavet en ny hjemmeside, der følger med udviklingen. Det 

betyder, at den både kan ses på computer, men samtidig er tilpasset, så den kan bruges på smartphones og 

tablet. Derudover bliver hjemmesiden bla. koblet sammen med Facebook på en måde, så vi kun uploader 

billeder et sted. Det er opbygget på en sådan måde, at man ikke behøver at være på Facebook eller Face-

book-bruger for at kunne se billederne.  

Umiddelbart efter jul vil den nye hjemmeside blive synlig, men det betyder ikke, at den er helt færdig. Vi vil 

i løbet af 2016 arbejde på at gøre den helt færdig. 

Der er kommet mindre tekst på hjemmesiden, men stadigvæk i et omfang, så kommende elever får de in-

formationer, de har brug for. Det bliver i større omfang korte videofilm, der skal være på hjemmesiden. Det 

bliver korte videofilm, der skal præsenterer skolen, linjerne mm. Det er produktionen af dem, der kommer 

til at optage os i starten af 2016. 

Layoutet ændrer sig markant. Den gamle hjemmeside har været præget af mørke farve, hvor nyheder har 

været det primære indhold. Den nye hjemmeside bliver mere lys og venlig. Forsiden vil indeholde en infor-

mationsbjælke øverst, hvor vi kan placere aktuelle ting. De forskellige indslag vil automatisk skifte. Lige over 

bjælken vil der være fire genvejsknapper til sociale medier - Facebook, YouTube og Instagram. Den sidste 

genvej vil være til vores intrasystem Viggo. Umiddelbart under genvejsknapperne vil der være to menu-

punkter - Ny elev? og Skolen. De 2 menupunkter har erstattet de tidligere 8 menupunkter, der var på den 

gamle hjemmeside. Det har været intention at gøre hjemmesiden mere overskuelig for nye elever, når de 

står i valget af efterskole. 

Under informationsbjælken vil der være indgange til vores linjer, så kommende elever hurtigt kan blive in-

formeret om, hvad de indeholder. 

Sidst på hjemmesiden vil der være en genvej til vores Facebook side. Genvejen vil vise det sidste opslag på 

Facebook. Herudover vil der være plads til en video og en kort beskrivelse af skolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://favrskov.lokalavisen.dk/tidsrejsen-boed-paa-designer-babyer-/Lokale-nyheder/20151125/artikler/711259723/1494
http://favrskov.lokalavisen.dk/tidsrejsen-boed-paa-designer-babyer-/Lokale-nyheder/20151125/artikler/711259723/1494


Skolekredsarrangementer i foråret 2016 
 

28. januar Højskoleaften kl. 1930. Foredrag med titlen Alle har et liv - der er værd at leve !! 

9. marts Højskoleaften kl. 1930. Foredrag af Niels Anders Thorn om nærværende kommunikation. 

20. april Skolekredsmøde med generalforsamling. Indkaldelse bliver sendt til medlemmerne i slutnin-

gen af marts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


