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Siden sidst – fra nytår til påske 2019. 
 

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 udfor-

dret, kombineret med ok vejr og næsten ingen skader… Hvad mere kan man ønske sig? – måske bare 

lidt sol på pisterne, da det er koldt i Sverige i januar. 

Sälen i Sverige er et godt område, når man har ca. 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. Se i øvrigt Frejas fine indlæg om turen senere i nyhedsbrevet. 

 

 

 

Næste store fællesoplevelse var gymnastikken, som bankede på i januar og fortsatte helt frem til på-

ske. Træning af serier, spring, overgange og meget mere blev sat sammen, så opvisningsprogrammet 

blev fuldendt. Igen i år et spændende og flot program i fine og nye dragter i flotte farver, som passede 

perfekt ind i den koreografi der var lavet til serierne. Vi er meget stolte over elevernes evne til at vise 

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

  



22 opvisninger blev det til, og alle oplevede med sikkerhed, hvordan fællesskabet kan blomstre og ud-

vikle sig med gymnastikken som virkemiddel.   

 

Vi har også deltaget i Øm i håndbold, fodbold og Volley og haft mange hold med. Der blev kæmpet 

godt og heldigvis med en pokal til samlingen, da drenge B vandt ØM i fodbold.  

 

 

To højskoleaftener med forskelligt indhold har også været på programmet.  

En sangaften med Per Krøjs Kjærsgaard. Per er kendt som manden bag den berømte sang Linedanser, 

og den og flere andre blev sunget til stor glæde for de mange fremmødte. 

Årets sidste højskoleaften var med Mikkel Salling, som på en meget levende og bevægende måde for-

talte om sit liv, som offer i forhold til et knivoverfald, og kampen for at komme tilbage til livet.  

Lørdag før påske havde vi elevmøde med et flot fremmøde. Mere end 400 gæster til spisning + perso-

nale og vores egne elever, og med et par hundrede i huset ved siden af, så nåede vi op på ca. 800 gæ-



ster. Dagen går med snak og gode historier om dengang…. Desuden 2 meget flotte gymnastikopvisnin-

ger ved elevholdet og GGU-holdet og en meget velbesøgt sangtime. En god dag med masser af godt 

humør. 

Glædeligt var det også at Karen Nielsen mødte op og deltog i noget af dagen. 

 

Siden skolens start i 1948, har der kun været 3 forstanderfruer, og alle ved, at bag en stærk mand, står 

en endnu stærkere kvinde. Fra venstre vores nuværende forstanderfrue, Gertrud, til højre den forrige, 

Lise, og i midten Karen på 101 år (😮), der er skolens første. 

Inden eleverne kunne gå fra på velfortjent påskeferie, var det tid til det store gymnastikstævne i Gi-

gantium i Ålborg sammen med 15 andre efterskoler. Eleverne lavede måske deres bedste opvisning 

foran 4000 tilskuere – det kan ikke blive større!! 

Onsdag før påske kom bedsteforældrene til gymnastik, kaffe, sang og fortælling. Børnebørnene viste 

rundt og alt var godt… mon ikke der faldt et påskeæg af.  

Det skal også nævnes, at elever og lærere tog et flot initiativ i forhold til den store Danmarksindsam-

ling, hvor der med hjælp fra forældre, familier, venner og andre blev samlet 46.000 kr. ind. Stor tak 

for hjælpen og støtten. 

  



Slutteligt havde vi her den 24/4 generalforsamling, hvor vi tog afsked med to bestyrelsesmedlemmer 

Bodil og Mette. Begge havde selv valgt, at tiden var til at stoppe. En kæmpe tak til begge for det store 

arbejde, de har gjort for skolen. Mette har været i bestyrelse i 2 valgperioder og Bodil i flere, og de 

sidste 2 perioder som formand. 

I bestyrelsen blev Esben Terp genvalgt, og så var der nyvalg til henholdsvis Heidi Egedal og Bente Dals-

gaard. Vi ønsker tillykke med valget, og vi glæder os til samarbejdet. 

 

  



Skitur til Sverige. 
 

Lørdag d. 19. januar 2019 kl. 17, kørte vi fra Gudenådalens Efterskole fordelt i fire busser mod Sälen i 

Sverige. Forude lå en lang tur med både bus og færge på omkring 15-16 timer. Hjemmefra var vi alle 

blevet inddelt i hytter, og alle vidste hvem de skulle bo med, og hvad deres opgaver var. Hver hytte 

havde også tilkoblet en hytte lærer, som kom om morgenen og igen om aftenen, og tjekkede om alt 

var som det skulle være.  

Vi var også så heldige, at vores dejlige køkkenpersonale havde lavet mad til os hjemmefra. Så det ene-

ste vi skulle gøre, var at hente maden hver eftermiddag og varme den når det blev spisetid.  

Sälen er et godt skisted, hvor der både er pister for de øvede, og for dem som aldrig har prøvet det 

før, hvilket var størstedelen af os. Vi startede alle dagen ud med obligatorisk skiskole, som foregik i 

skihold opdelt efter niveau og erfaring. Det gav os god mulighed for at lære pisterne og området at 

kende i et sikkert miljø, hvor der var plads til alle.  

Selvfølgelig havde vi også fritid, som kunne bruges til lige hvad vi havde lyst til. Mange af os valgte 

omkring middagstid at drage hjem mod hytterne - hvor man for resten kunne stå på ski gennem sko-

ven helt ned til døren - for at spise middagsmad. Derefter var der igen fuld fart på og masser af even-

tyr oppe i bjergene og de smukke omgivelser.  

Det har været en kæmpe oplevelse for os alle, at være afsted så mange mennesker på en gang. Vi er 

sikre på, at alle savner det og vil give alt for bare en tur mere med de samme mennesker. Dette har 

hermed også været med til at samle hele årgangen og skabt en hel masse minder som ingen af os no-

gensinde vil glemme. Det er klart et af de mange højdepunkter ved at gå på efterskole, da det giver en 

helt anden fornemmelse af fællesskabet. 

 

    Freja Viskum Krone, Elevholdet 2018/19 
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Når man starter på en efterskole, ved man ikke, hvad man går ind til. Du ved ikke, hvad der kommer til 
at ske, og du ved ikke, hvilke mennesker du møder. Sådan var det bestemt også for mig den første 
dag, jeg kom til Gudenaadalens Efterskole. 
 
Jeg kom til GE uden at kende nogle. Det kan selvfølgelig være meget skræmmende for nogle, men for 
mig var der ikke meget frygt. Jeg glædede mig så meget til at begynde på ny og få en frisk start, med 
folk som ikke kendte mig, og som derfor ikke kunne dømme mig. Der var da sommerfugle i maven, 
men det var de gode. Min afsked med mine forældre var meget fredfyldt, jeg var ikke ked af det og 
vinkede smilende, da de kørte væk. Efter de var kørt, faldt alt hurtigt på plads. 
 
Mit år startede ud på Penthouse hvor jeg kom på værelse med to af de sødeste piger. De var begge 
deres helt egen person, og jeg var så glad for at skulle bo med dem. Det var også der, at jeg fandt ud 
af at vi var meget forskellige, men på samme tid havde en masse tilfælles. 
 
Jeg skulle også starte på mit linjefag. Som sagt vil jeg starte på en frisk så jeg tænkte, at jeg vil prøve 
noget nyt, og det blev så spring. Jeg kunne ikke noget udover en vejrmølle og araber-spring. Der gik 
dog ikke så lang tid før, jeg blev bedre og bedre, og fandt ud af at jeg godt kunne. Men det var ikke 
kun fedt at springe. Midt på året fik jeg en mental blokade og kunne ikke få mig selv til at springe. Jeg 
var bange for at komme til skade og fejle. Heldigvis havde jeg nogle rigtig gode springlærere, som 
hjalp mig igennem den svære periode og mennesker omkring mig, som bakkede mig op og støttede 
mig. 
 
Man kan godt gøre sig klar på, at man bliver knyttet meget tæt til de folk man er omringet af. Og det 
slog mig meget hårdt at skulle flytte fra Penthouse. Vi havde haft de bedste par måneder sammen, og 
det var rigtig svært for os alle tre at skulle tage afsked. Det mærkelige ved det her er, at vi gik stadig 
på skole sammen, og vi ville se hinanden hver dag. Og selvfølgelig ændrer tingene sig, når der sker no-
get nyt, men det betyder ikke, at det nye ikke kan være lige så godt eller bedre. 
En ting der ikke vil ændre sig så meget i løbet året er din klasse. Jeg var meget glad for min klasse. Vi 
var meget forskellige, men havde et godt bånd. 
 
På GE skal men have 3 forskellige værelser, og jeg kom på K1 da vi skulle flytte første gang. Der var 
ikke på samme måde et tæt bånd mellem alle dem det boede der, som der var da jeg boede på Pent-
house. Det havde jeg heller ikke forventet. Selvom det var svært i starten, kom jeg på et dejligt væ-
relse med en skøn pige, som jeg også kunne meget godt med. På samme gang boede der også mange 
fra min K-gruppe og klasse, så der var mange gode stunder. K1 var med til at give mig nye venner og 
skabe nye bekendtskaber, som jeg for alt i verden ikke ville bytte med noget. 
Så kom den sidste gang jeg skulle flytte værelse, og jeg endte på Hammershus. Hammeren er på 
mange måder anderledes et at andet sted på skolen. Vi er helt for os selv, det er ikke de største værel-
ser, men det er så hyggeligt, og der er et køkken. 



Køkkenet var helt klart et af de fedeste rum at opholde sige i. Det var lidt et samlingspunkt for mange 
mennesker, og ikke kun dem der boede der. 
Jeg har været så heldig med alle de værelser jeg er kommet på. 
Mit ophold på GE måtte jo komme til en ende.......og den dag var uden tvivl en af de hårdeste dage i 
mit liv. Jeg skulle sige farvel til mange mennesker, men også på gensyn til en del andre. 
 
Det er store tude dag.  
Gudenaadalens Efterskole har været så godt for mig. Jeg har lært mig selv at kende og lært, at jeg er 
god nok som jeg er. Jeg kan også meget mere end jeg tror og bilder mig selv ind. GE har også givet mig 
nogle af det bedste venner jeg kunne ønske mig. Nogle der altid er der for mig, og som også tror på 
mig. 
Hvis du går på GE eller vil starte der, så husk at dine lærere også er der for dig, og de vil dig det bed-
ste. Det ved jeg fra egen erfaring. De ved, hvad de laver, og de tror også på dig, selv når du ikke tror 
på dig selv. 
 
Efterskole er et sted, hvor man skaber minder og hvor nye muligheder dukker op. Du kan komme til at 
prøve ting, der vil skubbe dig ud over din grænse, og være med til at gøre dig til en bedre udgave af 
dig selv. 
 

Alt i alt har GE været det bedste for mig, og jeg kan kun anbefale det!!!! 

Laura Appel 2017/18 
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