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Årets gang fra Sommer til efterårsferie 2015 
 

Et nyt skoleår, nye ansigter, godt vejr i sensommeren, højt humør og mange der hedder Sofie og har lyst 

hår… alt er som det skal være, og godt for det. 

Vi er startet op med 176 glade og søde elever, og de er i skrivende stund ved at få efterskolelivet ind under 

huden. En årgang der er søde, aktive og præget af, at gerne ville hinanden og efterskolelivet, så ja vi er hel-

dige og taknemmelige over, at det blev sådant et kuld, vi fik med årgangen 2015/16. 

Vi har i dette skoleår en overvægt af piger, som er ret stor, og derfor er det godt at se, at drengene er gode 

til at være synlige på en god måde. Man skal jo huske, at det er kvaliteten der tæller og ikke kvantiteten. 

Vi startede med en god introperiode med masser af energi, lyst og viljen til at få det bedste ud af eftersko-

lelivet, og den gode indsats er fortsat, og vi er ret sikre på, at det også vil fortsætte fremadrettet. 

Naturligvis er der også udfordringer med hjemve og tvivl om, hvorvidt efterskole lige er det rigtige, men vi 

arbejder med det, og har haft elever der er rejst hjem og andre er kommet til. I skrivende stund er vi 171 

elever, og jeg tror ikke, at vi har set ellert hørt det sidste i forhold til elever, der rejser eller kommer ind, 

men nu må vi se. 

Vi har haft en dag, hvor vi adskilte kønnene, og de havde hver for sig et super godt døgn. Meningen var, at 

man skulle få oplevelser og knytte kontakter i forhold til kammerater af samme køn, og begge dele lykkedes 

i et fornuftigt omfang. Ligeledes et par emnedage med arbejde på kryds og tværs af klasser og årgange med 

et tema omkring Gudenåen. Spændende undervisning med kreativitet og nytænkning kom i højsædet. 

Efteråret er også tiden, hvor vore fodboldspillere er en del i 

kamp, og dette skoleår er ingen undtagelse. Vi kæmper altid 

til sidste fløjt, og alle gør, hvad de kan. Vi deltog i et for-

stævne til Øm i fodbold for efterskoler med 5 hold og havde 

en god dag med sejre og nederlag. Det er bestemt plads til, 

at vi kan forbedre os i forhold til spillet på banen, hvorimod 

at eleverne uden for banen var super gode, både til at heppe 

på hinanden, men også til at rydde op efter sig. 

Medio september lavede eleverne deres første miniopvis-

ning, og det var godt at se. Der er blevet arbejdet med gym-

nastikken, og det bliver med sikkerhed flot og godt, når vi til 

foråret får hele det store opvisningsprogram at se. Efterføl-

gende trivselssamtaler med k- læreren og godt at høre, at 

utrolig mange bare havde det godt og trives på skolen. 

 

På dette elevhold finder man også en pige, som er kvoteflygtning. Hun kommer fra Columbia og hedder Ka-

ren, og hun kan faktisk ikke tale ret meget dansk og heller ikke engelsk, så det giver visse udfordringer. Hun 

taler spansk og er i færd med at lære dansk, og det går godt. Jeg må sige, at det er en berigelse for danske 

unge at møde en pige som Karen. Hun klør på og er i løbet af de sidste 8 uger blevet meget bedre til dansk 

og til at forstå, hvad vi siger. Eleverne er gode til at tage hende med og bruge tid på at få samtaler i gang, og 

det skal de have stor ros for. 



På medarbejdersiden er Tine Boel gået på barsel. Tine, hendes mand Jannik samt deres søn Jonas er rejst til 

Sydafrika, for at hente en lillebror til Jonas. Fantastisk at denne drøm gik i opfyldelse. Dette skete lidt plud-

selig, så derfor måtte vi hurtigt ansætte en ny kollega. Valget faldt på Mie Skipper. Mie kendte vi godt i for-

vejen, da hun var praktikant hos os i sidste skoleår. Mie er allerede godt i gang, og vi glæder os over, at hun 

blev en del af ”familien” her på Gudenaadalen. 

Er man lokal har man sikkert både set og hørt, at vi er i fuld gang med at separere vores kloaksystem. Dette 

er jo blevet pålagt af Favrskov kommune, og derfor har der ikke været nogen vej udenom. Vi har over 2 km 

rør og derfor er det omfattende og dyrt. Vi har indhentet tilbud på at løse opgaven hos 3 firmaer, der efter 

vores overbevisning kunne klare opgaven. Valget faldt på VAM, som i øvrigt laver alt andet kloakseparering 

i Ulstrup, og de er allerede godt i gang, og 1 etape på nordsiden af skolen er snart udført. Dette medfører 

gravearbejde og lidt roderi, men det skal nok ende med at blive godt… og det skal det også, til den pris vi 

må betale, nemlig ca. 3,7 millioner kroner.  Vi har forsøgt at komme i dialog med både politikerne og Favr-

skov forsyning om en afdragsordning, da det er mange penge at skulle betale på eén gang – indtil videre 

ikke nogen succes med dette, men vi fortsætter med at forsøge. 

Dette gør, at projekt kunstfodboldbane i Ulstrup ikke er realistisk lige nu. Vi kan ikke finansiere begge dele, 

og derfor må banen vente desværre…… og vente med nye ting bliver måske et grundvilkår, vi skal vænne os 

til fremadrettet. 

Dette skal ses i lyset af, det finanslovsforslag der lige er sendt til debat. Her varsles en besparelse på 2% for 

det kommende år og igen 2 % i både 2017, 2018 og 2019. Dette vil komme til at gøre massivt ondt på efter-

skolerne, og vil efter vores vurdering lukke skoler. Konkret betyder det ca. 250.000 mindre i tilskud i det 

kommende år, og fremskrevet ca. 900.000 kr.  i 2019.  Det vil komme til at påvirke skolens økonomi, og vi 

må derfor til at tænke på, hvordan vi kan håndtere denne udfordring. Det skal siges, at der arbejdes med et 

tillægstaxameter, som skal gå til unge med behov, et såkaldt socialt taxameter, og her vil der efter al sand-

synlighed gå penge den anden vej, men vi ved ikke hvor mange. 

På trods af dette.. så skinner solen og vejret er godt. Der var igen i dag god mad til middag med brun sovs, 

så har vi grund til at beklage os?? … nej, og er der noget i vejen, ja så må vi løse de udfordringer, der er og 

kommer.  

 

 

 



Drømmen, der blev virkelig – Anne Katrine Kjemsø   
 

Hvad er et efterskoleår? 

Jo, et år på efterskole kan sammenlignes med at falde i søvn efter en lang og dejlig sommerferie. Måske ly-

der det lidt underligt, men hvis man forstiller sig, at mens man sover, har man en drøm.  I drømmen oplever 

man en masse ting, man aldrig før havde forstillet sig fandtes.  

Man oplever et helt nyt og spændende univers, som både kræver styrke og mod at udforske. Universet i 

drømmen er så langt fra alt man tidligere har drømt om og kender til, og man ved ikke helt, hvordan tin-

gene hænger sammen og hvordan man skal opfører sig. Så er det jo godt, at man ikke er alene. Der er nem-

lig 171 andre, der er havnet i præcist samme univers, og som heller aldrig har oplevet noget lignende før.  

På egen hånd begynder man lige så stille at udforske det alt det nye. Man er ikke sikker på noget, men én 

efter én lærer man de nye mennesker at kende. Fremmede ansigter forvandles til bekendte, om senere bli-

ver til venner - nogle endda rigtig gode venner. 

Og med nye venner ved din side begynder får du modet til at udforske det mystiske univers endnu mere.  

Man opdager at tingene er sat i et helt særligt system. Man lærer, at man bliver nødt til at indordne sig og 

at der SKAL findes plads til alle, men man opdager også, at hvis man er sammen om tingene, går det som 

regel meget meget nemmere. Det er nemlig ikke lige let altid at kommet til at helt nyt sted, man aldrig før 

har oplevet, men ved at være flere om at hjælpe hinanden, sker der noget helt magisk. Sammen har man så 

travlt og bliver så opslugt af at det alt nye, at det uden videre bliver den virkelighed man forholder sig til. 

Alt man før har kendt til ryger så småt til side, og det eneste man koncerterer sig om er nuet, og de menne-

sker man lige har mødt. 

Når man går på efterskole oplever man ting, der ikke helt er til at sætte ord på. Man lærer ikke kun hvordan 

man begår sig i et nyt univers, men også hvordan man selv reagerer og klarer forskellige situationer. Sidste 

år var jeg selv så heldig at få lov til at udforske dette univers, nemlig da jeg gik på verdens bedste efter-

skole.  

Det var helt fantastisk og ubeskriveligt, og selvom det lyder meget kliche-agtigt, har det været et af de bed-

ste år i mit liv.  

På GE lærte jeg rigtig mange dejlige og fantastiske mennesker at kende, faktisk fik jeg en helt ny familie. En 

familien, jeg var omgivet af hver dag, og som kendte mig og accepterede mig, for lige præcis den jeg er.  

Når man hver dag har 171 andre, man skal omgås og deles med, kræver det en masse. Og selvom dagene til 

forveksling ligner hinanden, var der aldrig to dage, der var helt ens. Der var både gode dage og dårlige dage, 

nogle dage var man helt nede at skrabe bunden, mens man andre dage fløj så højt og hurtigt, at flyvemaski-

nerne fik totalt baghjul.   

Det bedste var, at man uanset om man var i kulkælderen eller på den højeste sky, altid havde noget at give 

sig til. Der var faktisk slet ikke tid at være i kulkælderen. Hele tiden var der ting, der skulle prøves, øves eller 

bare nydes, og det var altid i det bedste selvskab. Aftenrengøring, køkkentjanser eller fodboldtræningen en 

meget kold tirsdag i december, alle de ting, der normalt ikke lyder som det fedeste, blev dét fedeste, fordi 

vi var sammen om det. 



Fællesskab er nøgleord nummer 1 for efterskole. Tænk, hvis du helt alene skulle udforske det univers, man 

fandt i drømmen. Der var ingen at rydde op eller fjolle med, ingen at spille fodbold eller lave gymnastisk 

med og ingen at dele dine glæder eller dine sorger med. Faktisk var du bare helt alene. 

Det er oplevelsen af at være del af noget, føle at man hører til, der gør det så fedt at være på efterskole, 

synes jeg. Den lyst man får til at lave gymnastisk eller danse åndsvagt rundt, når en bestemt sang spiller i 

radioen, eller den trang man ikke har til at redde sengen mandag morgen kl. Tidligt, for at den var klar til 

værelsestjek. Ting man har lyst til at gøre, fordi det var ting, man gjorde i fællesskab – noget ALLE var fælles 

om, og noget vi hyggede os rigtig meget med og havde det utroligt sjovt over. 

Men ligesom med alt andet, har nogle ting bare en ende. 

Midt i alt det gode vågner man, og mens man ligger helt omtumlet i sengen, går det langsomt op for én, at 

drømmen er slut. Lige som det hele var allerbedst, flår virkeligheden dyne af, gardiner op og efterlader en 

helt alene i sengene.  Forgæves kæmper man det bedste man har lært for at falde i søvn igen, måske fordi 

drømmen bare var helt fantastisk eller måske bare fordi, man ved hvad der venter, mandag morgen.  

Selv gjorde jeg ALT, hvad jeg overhovedet kunne, for at genskabe den fantastiske drøm jeg havde, men for-

gæves. Indtil nu er det kun lykkedes mig at genskabe minder. Jeg kan huske langt det meste af drømmen, 

men glæden, når jeg tænker tilbage på drømmen, er så ubeskrivelig stor, at det kun er mig selv der rigtig 

forstår, hvor stor glæden faktisk er og var. Heldigvis var der 170, som havde den præcis samme drøm som 

mig.  

 

    Oktober, 2015- Anne Katrine Kjemsø 

 

 

 

 

 

 

 



Støt Gudenaadalens Efterskole 
 

Som I sikkert kan huske, har vi sendt en skrivelse rundt omkring indbetaling til den fond, som skal hjælpe os 

med momskompensation. Dette år er sidste år, hvor det bliver muligt, og beløbet vi kan få er meget mindre 

end tidligere, da reglerne er lavet om, men alligevel skal vi have 100 indbetalere, og vi er på vej, men ikke i 

mål. Din støtte vil derfor kunne gøre en forskel, og vil du endnu engang give en håndsrækning til skolen, vil 

det betyde meget for os. 

Har du allerede støttet skal der lyde en stor tak herfor. 

Dette kan gøres ved: 

At du indbetaler min. 200 kr på Reg. nr. 2783 konto nr. 3600154248. I bemærkningsfeltet skal du anfører 

cpr-nr. og navn. Senest den 1/11 2015. 

Der er mulighed for at trække beløbet fra på selvangivelsen. 

 

På forhånd tak for din hjælp  

 

  Bodil Tange   Jesper Emil Sørensen 

  Formand   Forstander 

 

 

 

  



Skolekredsmøde i oktober 
 
Fredag den 23. oktober 2015 er der skolekredsmøde 

Programmet 

1530 Kaffe i spisesalen 

1615 Foredrag ved Sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen.   

 ” Kom med sygehuspræsten på arbejde”  

 Et spændende foredrag om de oplevelser, det giver at være sygehuspræst. 

 Gudenaadalens Efterskole anno 2015 – Hvordan går det? 

 Orientering om skolens gang ved Jesper Emil. 

1830 Middag i spisesalen med efterfølgende kaffe. 

Du er velkommen til at tage ægtefælle / samlever med. 

Af hensyn til køkkenet, vil vi gerne have tilmeldingerne senest den 15/10 2015.  

Tilmeldingen kan ske på telefon 86 46 31 33 eller på info@gudenaadalen.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


