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Siden sidst fra jan – juli 2015. 
 

Når man sidder og skal se tilbage på et sidste halvår af et efterskoleår, tænker man, at det er helt utroligt, 

at tiden er gået så hurtigt. Det må være fordi, man bruger tiden på noget godt!  

Januar have årets lejrskole som højdepunkt. Turen til Sälen i Sverige i uge 4 forløb fint dog med et par alvor-

lige skader (brækket skinneben og forvredet knæ) til et par elever. Der var fint skiføre, og eleverne hyggede 

sig med at stå på ski, så alt i alt en god tur.  

Januar stod også i gymnastikkens tegn, og her blev grundarbejdet til det meget flotte opvisningsprogram 

lavet. Opvisninger står som en af årets helt stor fællesoplevelser, og i al beskedenhed må jeg sige, at ele-

verne bare var så gode. Et flot og velgennemarbejdet program som et synligt billede på, at når man træner, 

så når man langt. Man kan heller ikke rose gymnastiklærerne nok for det gode arbejde med eleverne. Sko-

lefag, linjefag, lektier, fritid – ja, der er mange bolde i luften som elev, og derforuden alt det andet man skal 

have styr på, så det kræver sin mand/pige, og specielt marts med mange opvisninger var krævende for 

elevholdet, men de klarede det flot. 

Håndboldspillerne drog til østjyske mesterskaber og var både på drenge- og pigesiden lige ved og næsten 

og faktisk blev det den samme oplevelse med fodbolden - et år med lige ved og næsten. 

Kreativ på tur til København (se mere senere i nyhedsbrevet), og musik på turne med koncerter på flere ef-

terskoler og højskoler, så der har været gang i foråret.  Ligeledes lavede kreativ en flot udstilling i forhold til 

deres individuelle projekter og musik en koncert her på skolen for forældre og søskende med et udpluk af, 

hvad de havde arbejdet med i løbet af året.  

Eleverne har desuden mange gange været rundvisere for kommende elever på vore åben-hus aftener, og 

de har med stor succes og begejstring fortalt om at være efterskoleelev her på Gudenaadalen.  

Det er også værd at nævne vores deltagelse i den store ” Smid tøjet” kampagne, hvor alle ydere en kæmpe 

indsats og virkelig fik sat skole på landkortet – vi blev, som nogle måske hørte, nævnt på landsdækkende 

TV, som den skole, der havde samlet mest tøj ind – Se et presseklip senere i nyhedsbrevet. I sidste nyheds-

brev skrev vi også om ” Sculpture by the Sea” – se også avis klip senere i nyhedsbrevet. 

Ligeledes har vi haft 3 rigtig gode oplevelser med foredrag. Andres Agger fyldte springsalen og fortalte med 

humor om sit virke hos DR og mange, specielt midaldrende kvinder, havde en god aften. Det andet besøg 

var fra sanger Chris Herman. Dette var kun for eleverne og en super god aften med masser af gang i den og 

god musik. Slutteligt kom Agnete Odgaard forbi – Agnete er blind, og hun fortalte om, hvordan man klarer 

det som blind – en aften hvor eleverne ikke havde sat de største forventninger op, men blev meget positivt 

overraskede – Det er vigtigt, at give de unge nogle oplevelser, de ikke selv ville have valgt. 

I skrivende stund er prøveperioden slut, og vi bruger den sidste uge på at runde af på en god måde. Tur til 

Djurs Sommerland, rengøring, tur til Farmen og hygge, mindebogsskrivning, gymnastik, den sidste tur i 

brugsen og mange andre ting. 

Det er altid svært at skulle sige farvel, og sådan bliver det også i år, men det hele bliver lettere, hvis man 

sige på gensyn i stedet – og lad os gøre det! 

 

Jesper Emil Sørensen 



Nyt fra bestyrelsen 
 

Siden sidste nyhedsbrev, har der i skolekredsen været afholdt generalforsamling her ved Gudenaadalens 

efterskole den 22. april. Generalforsamlingen havde fint fremmøde, og det glæder ledelsen og bestyrelsen 

på skolen.  Jesper Fomsgaard og Benedikte Jensen blev genvalgt til bestyrelsen.  Ligeledes blev Lise Bech 

Madsen og Claus Niemann valgt som suppleanter. Bestyrelsen fortsætter med samme besætning /arbejds-

hold på 3. år, og ser det som en styrke til de arbejdsopgaver, der ligger og venter i fremtiden.   Det kan 

nævnes, at vi her i efteråret vil tage skolens værdigrundlag frem, og arbejde mere i dybden med det. Byg-

ningsmæssige vedligeholdelser og renoveringer af skolen, vil også være på vores dagsorden. 

Elevforeningen ved Gudenaadalens efterskole er blevet nedlagt via den ordinære og ekstra generalforsam-

ling. Skolen står bag, - i en eller anden form - at holde elevmøde og opretholde kontakten til gamle elevhold 

og jubilarer. Bestyrelsen har besluttet, at elevmødet fastlægges til lørdag før palmesøndag, samt at der er 

blevet oprettet en Facebook-gruppe for tidligere elever på Gudenaadalens Ungdoms/efterskole. 

Fra Ledelse og bestyrelse på skolen skal lyde en velkomst til nye medlemmer i skolekredsen, vi glædes over 

den store tilgang, skolekredsen tæller nu tæt ved 200 medlemmer. Vi ser frem til, at se af Jer alle ved okto-

ber mødet fredag den 23. oktober, invitation hertil følger senere.  

God sommer! 

Venlig hilsen fra Bestyrelsen. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kreativ linjetur til København 
 

 

 
 
Den kreative linje har været på tur til København – en tur med et godt fagligt indhold samtidig med god tid 
til hygge og shopping.   
 
Programmet i grove træk: 
 
Mandag: Afrejse og indkvartering på Danhostel, havnerundfart med fokus på arkitektur, Comedy Zoo 

om aftenen. 
Tirsdag: Rundvisning i Det Scenografiske Værksted – her laves alle kulisser og rekvisitter til Det Konge-

lige Teater, Skuespilhuset og Operaen.  Undervisningsforløb om portræt og selviscenesættelse 
på Statens Museum for Kunst.  Se følgende link for elevernes produkter. 

 
 Tirsdag aften Teater Grob til et stykke, der hedder ”Jorden Brænder”. 
Onsdag: Undervisning i skulpturanalyse på Glyptoteket.  Afrejse. 

 

 

 

 

  

http://www.smk.dk/besoeg-museet/undervisning/projektrum/?no_cache=1&tx_smkworkshop_viewer%5bresult%5d=539&tx_smkworkshop_viewer%5bfilter%5d%5bresult%5d%5btheme%5d=1&tx_smkworkshop_viewer%5bfilter%5d%5bresult%5d%5bparticipant%5d=107&tx_smkworkshop_viewer%5baction%5d=search&tx_smkworkshop_viewer%5bcontroller%5d=Result&cHash=6b45ff78661dd1438067536d01bd8ac2


Smid tøjet 
 

Artikel fra Midtjyllands Avis 12. maj 2015. 

 

 

 

 

 



Sculpture by the River 
 

Artikel fra Midtjyllands Avis 2. maj 2015 

 

 

 

 



Renovering af den “gamle” biblioteksgang 
 

Kort efter nytår gik projektet for alvor i gang. Alt gammelt er fjernet og det hele er bygget op fra bunden. 

Elevholdet 2015-16 kan glæde sig til at tage de nye lokaler i brug.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Højskoleaftener i skoleåret 2015-16 
 

Planen for højskoleaftenerne kommer bliver udsendt til skolekredsen i august. 
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