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Årets gang fra påske til sommer. 
Dette skoleår synger på sidste vers, og de sidste ting skal hentes ud af efterskoleopholdet. Eleverne er på tur, 

og så gør vi klar til afslutningen den 24/6. Det har været et virkelig godt år, med en meget god elevgruppe, som 

har villet skolen. Vi er 172 elever lige nu og forventer også, at det er det antal, vi skal være, når vi slutter. Dette 

betyder, at det er det største hold, der afslutter et efterskoleophold her på skolen.  

Lørdag før påske havde vi elevmøde med en meget fin deltagelse. Der var mange tilmeldte, og det blev en stor 

succes. Skolen summede af liv, og mange årgange havde gjort et stort stykke arbejde i forhold til, at få samlet 

så mange som muligt. Vi havde ca. 400 til spisning og senere kom der i omegnen af det samme antal, så vi med 

alle indregnet var ca. 1000 deltagere. 

Vi glæder til næste år, hvor vi håber på det samme antal deltagere. 

   

 

 



 



Året store efterskoleopvisning i Gigantium blev finalen på en flot gymnastikperiode. Eleverne har formået at få 

fællesskabet til at blomstre via gode præstationer, og de har høstet stor ros de steder, vi har lavet opvisninger. 

Gigantium blev ligeså. 

  

 

Kreativ linje var på linjetur til København, og de havde gode dage i hovedstaden. Der skulle tankes oplevelser 

og inspiration og begge dele lykkedes. 

Det er altid spændende at møde kunstnere, der er meget optaget af at skabe og ligeledes se noget kunst, som 

skiller sig ud fra det gængse. 

 

 

 



 

Boldspillerne har brugt april på at få spillet de sidste afgørende kampe, og specielt fodboldpigerne klarede sig 

godt. De kom til finalestævnet i Skoleligaen, og de blev en flot nr. 4.  

Maj måned handler om prøver og klargøring til alle de mundtlige af slagsen.  

 



 

Det er også vigtigt, at man husker at nyde det gode vejr og de lyse aftener, og her har eleverne også været 

gode til at bruge alle de dejlige udendørsfaciliteter, vi har. 

 

Igen i år har vi deltaget i den store Røde kors kampagne” Smid Tøjet” og med masser af indsamlet tøj som 

resultat. De er helt vildt, hvad man kan, når man vil, og det blev igen en kæmpe succes, og vi blev den skole i 

Jylland, der havde samlet mest tøj ind – 360 sække af ca. 10 kg. 

Vi vandt flødeboller til alle.. et fint skulderklap for en god indsats. 

 

 



En anden meget stor begivenhed er årets gallafest. Masser af flotte unge mennesker i fint tøj, lækker mad, les 

Lancier og dans til levende musik – dette er en god cocktail. 

 

 

 

Vi deltager jo i landsstævnet i Ålborg, og 143 elever tager med. Det er ugen efter at efterskoleopholdet er slut, 

og vi glæder os til at se, hvad det munder ud i.  Vi var til for træning i Vejen, og det lovede godt.  

De, der ikke skal med til Ålborg, havde en spændende dag på golfbanen i Tange. 

 

 

 

Af mange andre spændende ting kan nævnes: Vandweekend, Busbjergløb, handicapweekend, ½ Marathon i 

Århus, Sculpture by the River, Afslutningskoncert med musiklinjen, Udstilling af person projekt i kreativ og 

meget, meget mere. 



   

 

God sommer til alle herfra og på gensyn i det nye skoleår. 


