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Tiden flyver af sted i Vrigsted, og nu står sommeren for 
døren. Elevhold nr. 11 skal snart holde afslutning på et 
forrygende skoleår. 
I efteråret holdt vi stor jubilæumsfest for Vrigsted Efter-
skole. 10 års jubilæum med gymnastikopvisning, un-
derholdning og gæster fra omegnen, skoleverdenen og 
forældrekredsen. 
Ved jubilæet afslørede vi skolens nye logo. Med inspi-
ration fra en meget udtryksfuld figur udført af kunstne-
ren Nils Rabæk har Anders Hansen afbilledet skolens 
initialer VE på en måde, så de står tydeligt med runde 
bløde linjer. Formsproget leder tanken hen på Dan-
markshistorien, fordi Anders har valgt en skrifttype, der 
kan lede tankerne hen på runeskriften. 
I al opmærksomheden på den store dag var en flot pengegave fra elevfor-
eningen. Vi har købt to dejlige billeder, malet af kunstneren Erik Clausen, 
som hænger i spisesalen. 
I januar kunne vi uropføre en fantastisk musical, en omskrivning af den po-
pulære High School Musical, med sange, musik, dans, flotte kulisser og spe-
cialeffekter. Publikum nød forestillingen, og eleverne fik meget ros. 
I februar rejste hele skolen til Østrig på skilejrskole. Vi har fundet et sted i Ty-
rol, hvor vejret altid er godt, skiføret fint og pensionatet meget venligt. Vores 
vinterlejrskole giver eleverne nye oplevelser og sammenhold. 
I løbet af skoleåret har vi deltaget i mange turneringer og stævner. Det er 
lykkedes vores hold at vinde kampe, og ved Hellebjergstævnet, det store 
idrætsstævne for 20 skoler i vores område, blev der dystet og hentet en før-
steplads i orienteringsløb med hjem. 
Elevforeningen har udført et stort arbejde for at holde skolens traditioner i 
hævd. Ved det årlige elevstævne fejrede vi fødselsdagen en gang til med 
helstegte pattegrise, sang og tale, hygge og karaoke. Der var dækket op i 
hallen med borde til jubilarer fra 1997, fra 2001 og til alle andre. Gamle ele-
ver og personale helt fra skolens start mødtes, og vi havde en dejlig dag. 
Og i skolen fortsætter vi med grundig undervisning. For første gang har ele-
verne i 9. og 10. klasse mulighed for at gå til prøve i alle folkeskolens fag. 
Det betyder, at der er prøver i biologi, samfundsfag, dansk, matematik, en-
gelsk og fysik. Vi udnytter alle lovens muligheder for fritagelser og fravigel-
ser, så eleverne kan gå til prøve i de fag, de magter. Nogen kan være frita-
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 get for den skriftlige prøve i et fag, alle får prøveoplæggene på cd-rom til 
computeren, og der er mulighed for forlænget tid ved prøveaflæggelsen. 
Det betyder, at der er mange, der skal til prøve i maj og juni. Der bliver læst, 
øvet og krydset fingre. Og heldigvis vundet personlige sejre. 
Fremtiden tegner godt for skolen, og i løbet af efteråret vil vi bygge ud, så vi 
får bedre faciliteter i køkkenet, nye undervisningslokaler, lærerværelse og 
kontorer. 
Ordblindeefterskolerne er gået i gang med et nyt forskningsprojekt sammen 
med Dansk Videnscenter for Ordblindhed. Nu vil vi undersøge computerun-
dervisningens muligheder i stavetræning. Der bliver udviklet særlige stave-
opgaver, og før og efter en nøje tilrettelagt undervisning testes de elever, der 
deltager i forsøget. Der testes også en gruppe elever, som ikke er med i for-
søget, og vi vil så forhåbentligt kunne dokumentere, at eleverne opnår gode 
skrivefærdigheder ved at lære med computer. Projektet hedder Unge skriver 
løs med IT. 
Der er mange udfordringer for unge, og det kræver god forberedelse at gå i 
gang med en uddannelse. Eleverne arbejder seriøst i fagene og har stor 
gavn af efterskolens tilbud og hinanden. Det er vigtigt at have et netværk og 
kunne stole på, at man nu er klar til at forklare, hvad man kan, og hvad man 
har brug for på det næste uddannelsessted, man kommer. 
Det er dejligt at se, hvordan unge udvikler sig og lærer i løbet af efterskole-
opholdet. Vi vil blive ved med at udvikle skolen, så vi kan ruste eleverne 
bedst muligt til verdenen udenfor. 
Tak for et godt skoleår. 

Kirsten Weile 
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12. august Skolestart 

12.—14.august Introdage 

27.—31. august Introtur til Sletten 

3.—7. september Studie-/læseteknik 

10.—14. september Naturfagligt basiskursus 

17. september Besøg fra Burkina Faso 

17.—21. september Humanistisk basisuge 

21. september Forældredag 

26. september Fodboldstævne 

28.—30. september Blive-weekend 

30. september Efterskolernes dag 

12. oktober Skolernes motionsdag 

13.—21. oktober Efterårsferie 

25. oktober 10 års jubilæumsdag 

27. oktober Video-maraton i elevforeningen 

6. november Slagboldstævne 

12.—16. november Praktikuge 

20. november Besøg af trafikinformatør 

21. november Teaterforestilling på Flemming Efterskole 

23.—25. november Blive-weekend  

24. november Gymnastik i Ollerup 

26. og 29. november Sundhedsdag 9. klasse elever 

5.—6. december Terminsprøver 

21. december Juleferie 
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6. januar Juleferie slut 

7. januar Casino 

12. januar Forældredag 

17.—23. januar Musicalemneuge 

7. februar Fastalavnsarrangement 

9.—17. februar Vinterferie 

22.—27. februar Lejrskole i Østrig 

13. marts Volley-/skak-/backgammonstævne 

17.—19. marts Emnedage i naturfag 

26. marts Basketstævne 

7.—11. april Projektuge 

16. april VAR gymnastikopvisning i Forum, Horsens 

23. april Skolefotograf 

24. april Nye elevers aften 

25. april Træning til Hellebjergstævne 

27.—30. april Humanistiske emnedage 

8.—20. maj Skriftlige prøver 

21. maj Musikfestival på Bråskovgård Efterskole 

24. maj Gammel elevdag 

27. maj Hellebjergstævne 

6. juni Fanevagt for dronningen ved Vejlefjordcentret 

10.—20. juni Mundtlige prøver 

23.—27. juni Afslutningsuge 

27. juni Afslutning 
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Ole Flemming Lyse, formand 

Overvej 26, Vrigsted, 7140 Stouby, tlf. 75 68 81 02 

 

Ole Rasmussen, næstformand 

Hovmarksvej 20A, 8700 Horsens, tlf. 75 65 85 43 

 

Bente Poulsen 

Skulsballevej 12, 7140 Stouby, tlf. 75 69 16 48 

 

Frode Nielsen 

Barrit Langgade 1, 7150 Barrit, tlf. 75 69 14 18 

 

Eva Ehmsen 

Kirketoften 1, Rårup, 7130 Juelsminde, tlf. 75 68 52 78 

 

Bente Grønborg Jakobsen 

Rosenvænget 17, 7130 Juelsminde, tlf. 75 69 46 29 

 

Henrik Juul Nielsen 

Husoddebakken 72, 8700 Horsens, tlf. 75 65 57 10 

 

Peter Grevsen, Ungdommens Vel 

Krügersvej 70B, 7000 Fredericia, tlf. 76 30 04 00 

 

Kirsten Weile, forstander 

Emil Bojsensgade 10, 8700 Horsens, tlf. 75 68 80 90 

 

 

 

Vrigsted Efterskole, Overvej 12, Vrigsted, 7140  Stouby 

Tlf. 75 68 72 12  

Fax. 75 68 79 39             E-mail: kontoret@vrigsted-efterskole.dk 

Elevtlf. 75 68 70 14  Hjemmeside: www.vrigsted-efterskole.dk 
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I starten af skoleåret var der planlagt 3 forskellige uger lige efter hinanden. 
 
Den første uge hed ”Studie og teknik-ugen”, hvor vi blandt andet blev præ-
senteret for de programmer og hjælpemidler, skolen stiller til rådighed. Nogle 
områder, som kunne bruges i undervisningen. Der blev også arbejdet med 
det at lave projekt, og hvordan man laver en problemformulering. 
 
Den anden uge hed ”Naturfaglig basisuge”. Introduktion til biologi, geogra-
fi, fysik og matematik. Vi arbejdede  i forskellige grupper på tværs af alle 
klasser.  
 
Vi havde matematik den ene dag. Det var opgaver om Frankrig, det ene ark, 
og det var om London det andet ark. Jeg lærte bl.a. at folde en firkantet kup-
pel. 

Anne-Kathrine 
 
Vi havde først London. Vi skulle lave et kæmpestort klokketårn. Opgaven var 
svær, fordi det faldt sammen, hvis det ikke var lige, og vi skulle have mest 
papir i bunden, og så langsomt bygge op ad. 

Casper 
  
Dagen efter havde vi biologi. Vi skulle i skoven, så vi begyndte med at tjekke 
vore cykler. Vi var af sted med Kristian for at finde dyr i nogle søer. Her blev 
vi også delt op i hold. Vi fik nogle spørgeark, vi skulle udfylde, og så fik hver 
gruppe et net og en spand og skulle søge efter dyr og insekter i vandet. Der-
efter var vi rundt for at finde forskellige blade i skoven. Da vi kom hjem, skul-
le vi lave en fremlæggelse over de ting, vi havde fundet. 

Jesper P 
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 Senere på året, lige inden påske, havde vi  igen natur-
fag.  
Vi skulle i skoven igen. Jeg var sammen med Henrik T 
og Ole. Vi skulle finde nogle jordprøver, og så skulle vi 
føntørre dem og brænde dem på bunsenbrænder nede i 
værkstedet. 

Lars 
 
Vi skulle finde humusindholdet i jorden. 
Det er noget med at finde ud af, hvor stor 
en procentdel af jorden, der var dyr, pin-
de og planter. 

Kim 
 
Jeg kan ikke huske så meget, for jeg inte-
resserer mig ikke så meget for emnet bio-

logi. Men jeg kan huske, hvordan man måler højden på et 
træ op ved hjælp af en pind. Fordi det var så enkelt. 

Peter K 
 
I min gruppe skulle vi finde ud af 
hvilken slags træer, der var flest af, 
og det var bøgetræer. Da vi var fær-
dige, var der også tid til, at vi kunne 
hygge os på stranden i det super 
gode vejr. 

Patrick S  
 
Den sidste dag i ugen var vi i Krage-
lund for at se en Musical, som eleverne fra Kragelund 
Efterskole havde lavet. 
Jeg var i køkkenet, fordi jeg var kommet til skade på ski-
turen. Der var jo nogen, der skulle lave mad til dem, der 
kom hjem fra den hårde cykeltur. 

Patrick T 
 
Jeg var pedel. Vi huggede beton op. Det er dejligt at 
komme væk fra klassen en gang imellem. Det er godt at 
komme ud og lave noget andet end at lave lektier.  

Oliver 
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 Den tredje uge hed ”Humanistisk basisuge”. 
Denne uge skulle vi have historie og samfundsfag. 
Vi skulle være sammen 2 eller 3, og det skulle være 2 eller 3 elever fra sam-
me årgang. Alle skulle finde et emne, vi ville blive kloge på, og som havde 
betydning for Danmark. Tanken var, at vi skulle se på, hvordan ting havde 
udviklet sig fra 1870 – 2007. 
Vi havde en lærer (vejleder), som vi kunne søge hjælp hos, så vi hele tiden 
kunne komme videre. Jeg var sammen med Katharina og Anne. Vi havde om 

ungdomsoprøret, hvilket var meget interessant, og her 
kunne man virkelig finde ud af mange ting. 
Alle skulle ned på biblioteket og låne bøger. Disse kunne 
vi så scanne ind, så vi også kunne læse dem. Nogle læ-
ser bedre på denne måde. Alle grupper skulle lave et po-
wer point og finde billeder, som de kunne bruge til frem-
læggelsen. 
Det var en hyggelig uge, hvor vi hyggede os virkelig me-
get. 

Malene  
 
Perioden var fra cirka år 1900-nutiden, hvor vi skulle væl-
ge et emne og lave et projekt om dette. Jeg var godt nok i 
køkkenet, men fik da lavet en rigtig god opgave, synes jeg 
selv. Sammen med Peter og Henrik. 
Igennem ugen var der oplæg fra lærerne om forskellige 
emner, der var i den periode. Vi så historiske film om, hvad 
der skete i perioden, og vi så også ”Pelle Erobreren”. 
Om fredagen fremlagde vi det, vi havde lavet. 

Jannick 
 

 
 
 

 

 

 

Jeanette og Hasse var fanebærer og fanevagt, 
da Dronningen besøgte Vejlefjordcentret den 6. 
juni 2008. 
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Den 17. september 
2007 havde Vrigsted 
Efterskole fornemt be-
søg af  teater- og dan-
segruppen Håbets 
Kompagni, Beog-Neere 
fra Burkina Faso. 
Gruppen kom til efter-
skolen lørdag og nød i 
weekenden et ophold 
på efterskolen med af-
slappet samvær med 
elever og lærere.  
Selvom gruppen taler 

fransk, og eleverne her kun taler engelsk og tysk som fremmedsprog, har 
alle haft glæde af hinandens selskab og brugt meget tid i efterskolens hal og 
med gymnastikrekvisitterne.  
De unge fra Burkina Faso har været forundrede over den afslappede stem-
ning på skolen og nydt opholdet med andre unge og god mad. 
Teatergruppen har valgt at besøge Vrigsted Efterskole, fordi Vera Teglgaard 
fra Barrit er bestyrelsesmedlem i Venskabsforeningen Danmark-Burkina Fa-
so. Vera har mødt efterskolens elever i lokalsamfundet og formidlede kon-
takten. Gruppen opførte en tromme-og rytmesesion, dansenumre og en flot 
marionet-teaterstykke. 
Forestillingen blev rigtig godt modtaget af efterskolens elever. Dansenumre-
ne vakte særlig beundring, ligesom dukkespillet om malaria var utroligt lære-
rigt, og problematikken om sygdommen blev pludselig vedkommende. 
Efterskolen havde projektuge i denne uge i de humanstiske fag, og dette var 
et positivt og relevant møde med en anden kultur. 
Gruppen bestod af 7 medlemmer i alderen 11 - 18 år samt en instruktør, 
Paul Kaboré. 
Gruppen var på turne i Danmark og optrådte forskellige steder. 
Gruppen blev ledsaget af teaterkenderen Ida Hamre, som har forsket i ani-
mationsteater og kender gruppen fra Burkina Faso. 
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Mandag: Jeg startede 
på gården i Bjerre. Jeg 
kom og hilste på gård-
ejeren, og så sagde jeg, 
at jeg havde arbejdet på 
en gård før i 7 måneder. 
Og der havde de næ-
sten 100 malkekvæg og  
200 hektar. 
Den gård jeg var på i 
praktik i uge 46 lå ca. 
10 km fra skolen. Jeg 
mødte kl. 9.00 om mor-
genen. Om mandagen 
skulle jeg køre to big-
baller ind til en vogn, 
som Carl Jørgen trak ind i stalden, og jeg havde fri kl.16.00. 

 
Tirsdag: Vi skulle ud og hente kvier, efter vi havde været i stalden. Og  jeg 
kørte Johndeere derud, og Carl Jørgen kørte Valtraen med kreaturvognen 
bag på. Så da vi kom derud, var der en sø, og vi spærrede  med Johndeere, 
bakkede til med Valtraen og jagede kvierne op i vognen. Vi skulle køre to 
gange. 

 
Onsdag /torsdag: Vi startede 
dagen med at gå i stalden, 
som alle de andre dage. Det 
var minusgrader, så er det 
ikke så godt at pløje, men 
Carl Jørgen sagde, jeg skulle 
prøve. Hvis ikke det blev 
pænt, skulle jeg komme hjem 
igen. Men det blev meget 
pænt, og jeg fik ros for mit 
markarbejde og alt det andet 
arbejde. 

Klaus 
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Dagen startede med, 
vi skulle op og have 
morgenmad. Bagefter 
skulle vi gøre rent. Vi 
kom med bussen kl. 
ca. 8. Dengang vi 
kom derind, skulle pi-
gerne kastes ind i en 
kamp. Den kamp, pi-
gerne spillede først, 
vandt de 3-0. Julie, 
Simme og Sine score-
de de tre mål. Og så 
skulle vi drenge spille. 
Vi vandt 8-0 i den før-
ste kamp. Og den 
næste kamp vandt vi 
3-0. Og den næste 

igen vandt vi 3-1. Og så var vi i semifinalen, hvor vi skulle spille mod BGI. Vi 
spillede rigtig godt, men vi kom bagud 1-0. Så kom vi op og førte 2-1, og så 
fik vi Jesper smidt ud . Så vi spillede med 6 spillere i 5 min. Så de kom op på 
3-2, og så tabte vi 4-2. Men det var rigtig sjovt, og vi lærte nogle andre men-
nesker og kende.  Der var rigtig mange efterskoleelever.  

Mads  
 

Julie og jeg havde besluttet os for at stå tidligt op (og det ligner os bestemt 
ikke), for vi skulle i bad for at være friske til dagens udfordringer. Vi skulle 
nemlig til Horsens og spille til fodbold stævne.  
Vi skulle op klokken halv 7 for at gå i bad, og derefter skulle vi spise morgen-
mad og så af sted til Horsens. Kristian havde sagt, at det var drengene, der 
skulle spille først, men da vi stod af bussen, fik vi at vide, at pigerne skulle 
spille om 3 minutter. Så vi fik rigtig stres på. Den første kamp, vi skulle spille, 
var mod nogle piger i nederdel (helt ærligt, det er sku kun skotter, der må 
spille i nederdel), men vi vandt over dem med 4-0. Så blev det drengenes tur 

Fodboldholdet mod Vrigsted City 
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 til at spille, og de var rigtig gode. 
Vores næste kamp var mod Flemming efterskole. Vi vidste godt, at det blev 
en svær kamp, da vi gik på banen, men vi holdt humøret oppe og spillede så 
godt, vi kunne. De vandt desværre 4-0 over os. Vi spillede ikke særligt godt 
den første halvleg, men i den anden halvleg spillede vi mindst lige så godt 
som Flemming. Så kom turen til Aagård efterskole. Vi spillede en helt fanta-
stisk kamp, især med vores lille topscorer Sine. Vi vandt 4-2. Vi blev nr. 2 i 
vores pulje og gik desværre ikke videre.Vi så drengene spille, for de gik jo 
videre, men de tabte i semifinalen til BGI. Da klokken var 16, sad vi og ven-
tede på bussen. Vi alle ville bare gerne hjem, for vi var M-E-G-A trætte og 
trængte virkelig til et bad.  
Det var en rigtig sjov dag, og vi hyggede os alle sammen med hinanden, 
selv om vi tit diskuterer og skændes på skolen, vidste vi, da vi tog hjem den 
dag, at når vi er uden for skolen, holder vi sammen. Selvom de andre skoler 
siger noget om os, holder vi sammen.  

Camilla P og Julie  

 

Pigefodboldholdet fra Hellebjergstævnet 
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 Kirsten startede med at 
holde tale, og lidt efter kom 
bestyrelsesformanden og 
holdt en meget lang snak, 
og det lød godt.  Så kom 
Kirsten og snakkede og 
takkede bestyrelsesfor-
manden for den herlige 
snak.  
Derefter sang koret, og 
stemningen blev bedre og bedre. Efter sangen var der gymnastikopvisning, 
som vi havde øvet os meget på inden. Efter fælles spring kom der en trylle-
kunstner. Det var svært at vide, hvad han gjorde, da han var både hurtig og 
snedig. Da vi forlod salen, spiste gæsterne og gav gaver til skolen. Vi gik i 
bad og blev på værelset indtil aftensmaden. Til aftensmad fik vi en lækker 
buffet, dog ikke helt det samme som gæsterne. 
 
Gymmastikopvisning  
I gymnastikopvisningen var alle vi elever på gulvet på samme tid. I starten 
lavede vi noget, hvor vi gik frem, tilbage, fra side til side. Team B lavede fir-
kanter i takt, og så gik team B ud. Derefter gik også team A i gang med at 
lave en opvisning, hvor de lå på gulvet og drejede rundt og lavede cirkler i 
takt. Efter det lavede team B akrobatik, og da team B havde lavet akrobatik, 
gik de i gang med at springe. Der var 4 forskellige steder, hvor man kunne 
springe. Det første sted skulle man springe over en høj ting. Det andet sted 
skulle man hoppe på en Team Track.  
Det tredje sted skulle man rulle på en måtte. Det sidste sted skulle man 
hoppe på et springbræt, hvor man kunne lave et rullefald. Til slut gik alle 
elever ind på gulvet for at bukke, og så gik de ud. Derefter kom der en trylle-
kunstner.  
 
Tryllekunstneren 
På billedet til højre ser vi Nicklas Z og tryllekunstneren. Han sagde, at Nick-
las bare skulle gøre, som han sagde.  
Han kunne også lave nogle dyr af balloner, og Ulrik fik to med hjem til sine 
børn. 
 
Koret 
Nogle af os var selv med i kortet, og det er sjovt. Det har været godt, fordi vi 
har været gode, og det er en god lærer, vi har haft.   

Jesper B, Mads , Micki og René 
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Det var rigtig nok 
kedeligt at sidde i en 
sal, hvor alle bare 
skulle sidde stille for 
at arbejde. Man måt-
te ikke snakke sam-
men, men det var 
rigtig godt med no-
get cola og slik! Men 
vi syntes, to dage i 
træk var for meget. 
Først dansk og der-
efter matematik. Det 

var meget, men man fik øvet sig i at koncentrere sig. Men til sidst var man 
bare færdig i hovedet, og man kunne næsten ikke mere. Det var derfor dej-
ligt at have sin pude og nogle tæpper med.  
Alt i alt syntes vi, det var okay, men nogle syntes, det var syv en halv time 
for meget. 

Mads  

Friluftsholdet bygger bålhytte 
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 Vi kørte kl. 13.30 om fredagen. Vi kørte i to busser. Vi 
kørte i 2-3 timer, før der var tissepause og mulighed for 
at købe noget.  
Da vi kom over den tyske grænse, begyndte vi og se 
nogle udvalgte film. Vi skulle køre hele natten og an-
kom til Østrig kl. 6 om morgenen.  
Da vi havde fået morgenmad og skitøjet på, skulle vi 
op og stå på ski. Kl. ca.14 fik vi en skiin-
struktør, som skulle lære os at stå på ski. 
Instruktørerne snakkede tysk og engelsk, 
så lærerne måtte oversætte for os. 
Da dagen på bjerget var ved at slutte, 
måtte vi tage hjem. Vi skulle spise kl. 18. 
Og alle fik tre retter mad hver dag. Alle 
skulle møde til aftensmaden, for der fik vi 
beskeder. 
Kl. 19.30 skulle vi have samling, og der 
skulle fjollehatten, heltehatten og fartblu-
sen uddeles, og det skulle de hver dag. 
Der blev fortalt mange sjove historier om 
eleverne og nogle om lærerne, og ud fra 
de bedste historier blev de uddelt. 
Kl. 22 skulle vi være på værelserne, og kl. 22.30 skulle der være stille på 
værelserne. 
Dagen efter skulle vi op kl. 7 for at spise morgenmad og op på bjerget igen. 
Det var meget hyggeligt, men der var nogle, der kom på sygehuset med am-
bulance. Sine spurgte bl.a., om hun måtte få noget is til sit knæ, men så 
pludselig kom der nogle redere, som kiggede og trykkede på det, og da hun 
sagde av, kom de med en skinne og en båre og sendte hende så på syge-
huset. 
Man lærer folk bedre at kende på en sådan tur. Man kommer til at se nye og 
andre sider af folk, man tror, man kender rigtig godt. Nogle bliver kærester, 
andre bliver bare forelsket. 
 
På vej hjem fra Østrig 
Vi kørte kl. 19 om aften og begyndte næsten med det samme at se film. Vi 
kørte næsten hele natten. Der var kun få tissepauser, hvor der var mulighed 
for at børste tænder.  
Vi var hjemme på skolen igen kl. 10 næste morgen. Efter vi havde spist mid-
dagsmad, måtte vi alle tage hjem. 

Pernille og Malene 
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Vi tog af sted til turnering den 13-03-2008. Da vi 
kom hen på Brøruphus efterskole, der afholdt 
denne turneringsdag, havde vi ikke nogle, der 
ville være med til backgammon, så det var kun 
skak og volley, vi var med til.  
Vores volleyhold skulle spille en af de første 
kampe, så de tog af sted med det samme til hal-
len, og skakholdet fandt hen, hvor der var skak. 
Det tog lidt tid, før alle var der, men da alle var 
ankommet, forklarede dommerne os, hvordan 
reglerne var. Derefter gik det løs. Der var mange 
gode modstandere, og da det var færdigt, stod 
den bedste fra Vrigsted som nr. 10 ud af 20, 
mens de andre var lige bagefter. Vi var færdige, 
før vi troede, så vi 
ringede for at høre, 
om vi ikke kunne 
blive hentet før det 
planlagte tidspunkt. 
Ikke længe efter 
blev vi hentet og tog 
hjem til skolen.  
Det var en rigtig 
hyggelig dag. 

Peter K 
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En uge, hvor der i mange grupper blev ydet en god indsats, vist godt samar-
bejde og var stor spænding før fremlæggelsen for hele sit team. 
 

 
Trine i fuld gang med et maleri – hen-
des produkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louise og Pernille har travl med at sor-
tere til en kollage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henning  hjælper Jesper B. og Jeanet-
te med deres rapport. 
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Oliver i gang med en praktisk del af sin OSO opgave. 
Glasvæv skal sættes op i hele værelset, der skal ma-
les, og gulvet skal fornyes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Casper i gang med produktudvikling. 
 
 
 
 
 
 
 
Ole fremlægger om modsætninger –  som-
mer/vinter, forår/efterår. 
 
 
 
 
 
 
 
Aktive tilhørere. Der blev stillet gode spørgs-
mål og givet gode svar. 
 
 
 
 
 
 
Demokrati eller diktatur. Ronni, Jacob og Si-
mon undersøger forskelle og ligheder. 
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Onsdag den 16. april var vi 50 mand af sted til Forum Horsens, hvor mange 
af regionens efterskoler viste storslået gymnastik. Vi havde en god eftermid-
dag og aften, og stemningen var høj og oplevelsen god. 
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Vrigsted Efterskole startede i 1997, så i år kunne første års elever fejre 10 års 
jubilæum. 
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Anne Dorthe H. Wessel Finlandsvej 77 st th  7100 Vejle 60 16 25 07 

Anne J. Mortensen Søllingvråvej 32 Bylderup Mark 6360 Tinglev 30 63 33 87 

Anne-Kathrine Binau Møllegyden 5 Ejlskov 5471 Søndersø 65 38 27 04 

Camilla H. L. Pedersen Fjordparken 60  8700 Horsens 60 62 93 57 

Casper S. Christensen Bøgegårdsvej 53  5471 Søndersø 64 89 33 55 

Christian Jørgensen Bøgagervej 141 Hover 7100 Vejle 75 85 38 87 

Christian Varde Holmevej 15  7100 Vejle 61 14 08 94 

Daniel Bonde Bredbækvej 8 Nybøl 6400 Sønderborg 74 46 88 81 

Daniel H. Hansen Mølvangvej 37  7300 Jelling 35 14 55 86 

Ditte K. Nielsen Skovkildeparken 26 Virring 8660 Skanderborg 86 22 57 95 

Hasse S. Kjeldsen Pilen 4 1 th  7120 Vejle Ø 22 47 33 51 

Henriette L. Johannesen Prags Boulevard 38B, III th Sundby 2300 København S 32 57 35 86 

Henrik M. K. Larsen Kærnehøjvej 158 Højby 5260 Odense S 69 95 96 94 

Henrik Tang Skolesvinget 62  8700 Horsens 75 64 30 61 

Jacob F. Sandgaard Ørevadbrovej 17B Sejling 8600 Silkeborg 86 85 59 13 

Jannick Andersen Vestergade 9  4340 Tølløse 39 16 11 60 

Jeanette Kappel Sandbjergvej 26 Søvind 8700 Horsens 75 65 91 77 

Jesper Bangsgaard Hyldebærengen 14  2670 Greve 43 90 16 14 

Jesper H. Pallesen Klochsvej 65 Bording Kirkeby 7441 Bording 86 86 21 13 

Jesper R. Jensen Nymarksvej 174  8340 Malling 86 93 36 32 

Johannes Sørensen Sdr. Vilstrupvej 129 Sdr. Vilstrup 6000 Kolding 75 51 30 21 

Jonas H. Ebbesen Toften 15 Filskov 7200 Grindsted 75 34 82 95 

Julie Birkeslund Lysagervænget 30  8722 Hedensted 76 74 00 41 

Katharina B. Madsen Ny Kirkevej 35d  8680 Ry 87 88 05 11 

Kenneth L. Nielsen Bredalvej 77  8722 Hedensted 61 75 09 38 

Kim Willesen Græsvangen 157  8381 Mundelstrup 86 24 72 32 

Klaus S. Pedersen Kildebjerggård 79  4632 Bjæverskov 56 87 09 88 

Kristian G. Hansen Eriksmindevej 1 Over Randlev 8300 Odder 86 55 67 68 

Kristian Hansen Elkjærvej 12 Mejrup 7500 Holstebro 97 40 54 55 

Lars A. Søby Kildegade 6B  2 sal  8700 Horsens 28 56 50 21 

Lasse Jørgensen Pilevangen 14 Bråskov 8783 Hornsyld 60 64 50 99 
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Lau Rasmussen Engkærgårdsalle 228  8340 Malling 22660557/86551006 

Line Hansen Linien 44  5683 Hårby 41 24 17 30 

Line W. Petersen Eskimovej 36  7100 Vejle 75 82 32 10 

Louise Poulsen Solsortevej 6  6823 Ansager 75 16 03 69 

Luna Schibsbye Tonemestervej 20 st. th.  2400 København NV 35 85 25 50 

Mads Brund Nørreskovvej 209  8382 Hinnerup 86912328/26202328 

Maja Nielsen Linkenkærsvej 2 st  5700 Svendborg 22 87 44 70 

Malene Rasmussen     

Martin V. Olesen Stokballegårdsvej 115 Store Velling 7000 Fredericia 75 86 05 78 

Mathias L. Jensen Gedevejlevej 13 Båstrup 8722 Hedensted 75 89 30 54 

Mia Mikkelsen Gantrupvej 17  8752 Østbirk 75 78 20 63 

Michael B. Sørensen Nordvej 2 Sandby 4520 Svinninge 59 46 07 01 

Michelle L. Simonsen Vestervej 5  8544 Mørke 86 37 62 60 

Micki Udesen Bondebjergvej 3 Gyrslinge 4100 Ringsted 59 30 33 40 

Mike J. Bentzen Spangsbjerg Møllevej 281, 1.  6705 Esbjerg Ø 28911626/35249393 

Monique B. Hansen Palsgårdvej 12 Boest 8766 Nr. Snede 75 77 19 59 

Morten F. Christensen Sønderholmsvej 4 Bramdrupdam 6000 Kolding 75 51 01 50 

Morten Kjærsgaard Grødevej 18  7173 Vonge 75 80 35 51 

Nicolai F. Sørensen Nørregade 44  8783 Hornsyld 75 68 71 99 

Niklas H. Zackariat Gunilslund 128 Virklund 8600 Silkeborg 86 83 69 40 

Ole Jakobsen Højbyvej 24A Højby 5260 Odense S 65 95 97 28 

Oliver J. Arndt Ådalsparkvej 51 1 th  2970 Hørsholm 45 57 23 17 

Patrick Smucker Østerbo 7  7190 Billund 75 35 48 13 

Patrick Thomsen Dalparken 12  4622 Havdrup 46 18 56 22 

Pernille K. Nielsen Rydbergsvej 9 O. Hornbæk 8920 Randers 86 41 03 05 

Peter H. Keldorff Peter Johnsensvej 11  6430 Nordborg 74 45 43 91 

Peter Rasmussen Gyvelskrænten 20  8961 Allingåbro 86 48 19 71 

Rasmus J. Lauridsen Langgade 23 Donslund 7250 Hejnsvig 75 39 61 59 

Rene Nielsen Skovbyvej 53 Hoptrup 6100 Haderslev 75 57 53 47 

Ronni L. B. Kristensen Søndergade 35, 1.  8783 Hornsyld 51 90 37 71 

Simon B. Borst Tingparken 75  8950 Ørsted 86 48 95 75 

Simon F. Mousing Helsingørsvej 8  3480 Fredensborg 48 48 48 86 

Sine Lebæk Algade 63  5683 Hårby 64 77 11 59 

Søren P. B. Pedersen Hårupvej 12 Føvling 8740 Brædstrup 75 75 35 83 

Trine R. Larsen Kalkærparken 64  8270 Højbjerg 86 72 23 35 
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