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SKOLEÅRET 2013-2014 
 
 
I begyndelsen af marts flyttede 32 glade elever ind i det 
nye hus. Store dejlige værelser, gode fællesrum med 
køkkener, gode badeforhold. En gruppe elever klarede 
første del af skoleåret i pavilloner – elever og pedeller 
byggede med. Og efter en mild vinter har vi taget de 
nye faciliteter i brug. Dejligt. 
På drengegangen og pigegangen er der nu flest 2-
mandsværelser, og der er etableret fællesrum på hver 
gang. 
Alle fællesrummene er blevet kreativt møbleret med 
møbler lavet af europaller og hynder – man må sige, at 
det er i en kreativ og afslappet stil. 
Vi har ønsket os plads til skolearbejde og fordybelse, og det har vi fået. 
Et spændende efterskoleår er ved at være omme. Her i slutningen af skole-
året er der prøver og evalueringer. Der kæmpes med de sidste opgaver – og 
arbejdes hårdt op til prøverne. For 9. og 10. klasse afsluttes fagene med Fol-
keskolens Afgangsprøve eller Folkeskolens 10. kl. prøve. I år har de skriftli-
ge prøver været digitale. Opgaverne løses på computer eller iPad, og alle 
oplæsningsprogrammer eller tale-til-tekst-programmer bruges. Vi afholder 
prøver i alle skolens fag, og i år har der for første gang været prøver i mundt-
ligt tysk i 9. klasse. 
Lige efter skolestart deltog en gruppe i Beringsstafetten i Horsens – og kom 
hjem med gode resultater. En rigtig god måde at få gang i løb på skolen. Si-
den har mange deltaget i flere motionsløb, i maj måned var et hold med til 
Kragelundløb. Det gode samarbejde med andre skoler her i Sydøstjyllands 
region har budt på mange stævner og konkurrencer. Og gode placeringer. 
Der lægges store kræfter i skolefagene – og heldigvis er der masser af valg-
fag, hvor talenterne udfoldes. Eleverne kan vælge linjefagene Outdoor, De-
sign, Musik/performance eller Sport – fagene går i dybden, og eleverne får 
dyrket deres interesser fuldt ud. Der er fortsat valgfag en gang om ugen, 
hvor der er mulighed for at prøve delemner, f.eks. tegning, bagning, spring, 
løb og værksted. 
Årets gymnastikopvisning er flot og energisk – glade elever, der viser rigtig 
flotte serier og spring. 
Årets musical, Den Lille Havfrue, blev vist ved tre forestillinger for 700 tilsku-
ere, forældre, elever fra andre efterskoler og folkeskoler. Igen kunne vi vise 
en forestilling, der ikke har været opført i Danmark tidligere i en fantastisk 
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 opsætning. Flotte rekvisitter, fine dragter, sjove figurer og godt publikum. 
Turen til Sletten i år bød på vilde oplevelser, der blev lavet en kæmpe luft-
gynge ud over en skrænt – og alle fik prøvet grænserne af. Der laves mad 
over bål, vandres til Himmelbjerget og overnatningen foregår i bivuak. 
Lejrskolen i år var en skitur  i Østrig. Dejlige dage i Alperne, hvor hovedakti-
viteten er at stå på alpinski. I år prøvede vi nu også at kælke ned af bjerget, 
en tur på 9 km. Dramatisk blev det også, da en elev måtte sendes til under-
søgelse med helikopter efter et styrt. Heldigvis var skaden ikke så alvorlig, 
og alle fulgtes hjem i bus. 
Alle har svømning i Hornsyld Svømmehal i en periode. I år har vi haft elever, 
der har trænet med på Hornsyld Svømmeklubs konkurrencehold. Et virkeligt 
godt samarbejde mellem klub og skole, der betyder, at interesserede elever 
kan deltage på svømmeklubbens hold. 
Tre elever fra Sydslevig har gået her i dette skoleår – dejligt at kunne binde 
bånd til grænselandet. Eleverne får en dybere indsigt i samarbejde over lan-
degrænser. Også her har vi et godt samarbejde med Grænseforeningen, 
som har ydet legater. Vrigsted Efterskole yder også et legat, og det betyder, 
at vi næste år har fem elever tilmeldt fra Sydslesvig. 
It-kurserne for familier og fagfolk her på stedet har været meget velbesøgte i 
dette skoleår. Vi har afholdt 5 kurser her og været ude af huset på messer 
og andre skoler. Dejligt at vores viden og erfaringer kan komme mange til 
gavn. 
I år har vi haft rigtig mange besøg af kunstnere. E-turen, efterskolekoncerter 
af gode musikere har været forbi fire gange med gode koncerter. Eleverne 
har været det bedst tænkelige publikum. 
Vi er meget optaget af at sikre eleverne den bedst mulige overgang til ud-
dannelse og voksenliv. Den ny erhvervsuddannelsesreform sætter endnu 
større fokus på afgangsprøver og brobygning. I dette skoleår har vi haft et 
hold, der har været på tre forskellige gymnasier nogle mandage. Et meget 
spændende forsøg – som gav meget stof til eftertanke. Der blev arbejdet 
med fagene, og alle fik en god oplevelse af ungdomsuddannelsernes for-
skellige kulturer. Og vores Erhvervsuddannelsesklasse i samarbejde med 
Teknisk skole i Horsens er fortsat en succes. 
Forårets Gl. Elevdag var et glædeligt møde med de kære gamle elever. En 
dejlig dag med gensynsglæde og gode snakke. Vi ser allerede frem til næste 
år. 
På vores hjemmeside kan I se, hvornår vi har arrangementer, I kan melde jer 
ind i skolekredsen ligesom I kan følge os på Facebook. 
 
Tak til alle for et godt skoleår. 

Kirsten Weile  
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 ÅRETS BEGIVENHEDER 
11. august Skolestart 
12.-16. august Introdage 
13. august Beringsstafet 
29. august Koncert: Dance With Dirt 
30. august Indvielse af skolens nye have 
1. september Løb i Juelsminde 
2.-6. september Sletten 
18. september Foredrag v/Elisa, udvekslingsstudent fra Spanien 
18.-19. september Sprogdage 
19. september EF-Education (aften) 
25. september Fodboldstævne i Horsens 
27.-29. september Linjedage 
28. september Indvielse af motorvej 
29. september Efterskolernes Dag 
30. september Naturfagstur 
1.-3. oktober IT-dage 
2. oktober Minimesse i Tørring 
3. oktober Forældresamtaler 
10. oktober Koncert aften: Projekt Stairway 
11. oktober Koncerttur til Århus Musikhus 
26. oktober Gensynsdag i venskabskredsen 
29. oktober Koncert: Sebastian Lind 
5. november Praktik/skolebesøg 
6. november Tandplejen: om syreskader 
7. november Aften: Sikker trafik 
8. november Til musical på Flemming Efterskole 

11.-15. november 
8. klasse: emnedage 
9. klasse: praktik 
10. klasse: brobygning 

19. november Messe i København 
19.-29. november Uddannelsesplaner om aftenen 
24. november Projekt-/OSO-forberedelse 
26. november Koncert aften: Nelson Can 
28. november Projekt-/OSO-opgave 
2. december Rejsegilde ny værelsesbygning 
2.-6. december Projektuge 
10. december Pigedag 
11. december Kendis-fest ved elevrådet 
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  12. december Håndboldstævne i Vejle 
12. december Teater v/ Højskolen for Musik og Teater, Toftlund 
16.-20. december Fagdag + terminsprøver + juleafslutning 
6. januar Casino 
8. januar Efterskolernes Aften 
9. januar Indendørs fodbold 
10.-15. januar Skilejrskole 
25. januar Forældredag og forældresamtaler 
30. januar Koncert aften: Camilo & Grande 
3.-7. februar AFS-udvekslingsstudenter på besøg 
17.-28. februar Sydslesvigske elever i praktik 
20. februar Koncert aften: Kris Herman 
25. februar Minimesse i Fredericia 
26. februar Fastelavnsfest ved elevrådet 
5. marts 9. klasse i Mediariet ved JyllandsPosten i Århus 
5. marts Basketstævne i Vandel 
10.-21. marts Sydslesvigske elever i praktik 
14. marts Musical på Kragelund Efterskole 
18. marts Volley/bordtennis/parkourstævne på BGI 
20.-27. marts Teateruge 
7. april Naturfagstur 9. og 10. klasse 
7.-11. april Introuge 8. klasse 
9. april Gymnastikstævne i Horsens 
24.-25. april Linjedage 
28. april Træne til Vejlestævne eftermiddag 
30. april Svømme– og triatlonstævne, Midtjysk 
1. maj Eftermiddag:Træne gymnastik 
3. maj Gammel elevdag 
5.-14. maj Skriftlige prøver 
15. maj Gymnastikdag 
18. maj Træne til Vejlestævne 
20. maj Vejlestævne 
21. maj Nye elevers aften 
22. maj Musikfestival, Bråskovgård Efterskole 
23. maj Fodbold i Hornsyld 
27. maj Kragelundløbet 
2.-20. juni Mundtlige prøver 

23.-27. juni Afslutningsuge 
27. juni Skoleafslutning 

17. juni Fodboldkamp mod Vrigsted by 
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BESTYRELSEN 
 
 

Ole Flemming Lyse, formand 

Overvej 26, Vrigsted, 7140 Stouby, tlf. 20 61 55 00 

 

Vivi Ottosen 

Hornumvej 2B, 8783 Hornsyld, tlf. 75 68 82 26 

 

Rina Damsgaard Hansen 

Bellevej 34, 7140 Stouby, tlf. 75 89 70 19 

 

Karsten Bjerreskov 

Nørrestrandsgade 5G, 8700 Horsens, tlf. 22 99 55 97 

 

Vibeke Hjorth 

Holtegårdsvej 2, 7000 Fredericia, tlf. 51 92 16 72 

 

Bent Bruun Pedersen 

Østergade 51, 8700 Horsens, tlf. 30 29 74 40 

 

Bente Frandsen 

Nordbygaardvej 47, 8721 Daugård, tlf. 26 71 72 68 

 

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 E-mail: kontoret@vrigsted-efterskole.dk 
Fax. 75 68 79 39 Hjemmeside: www.vrigsted-efterskole.dk  
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 NY ELEVBYGNING 
 
 

 
Den 12. marts 2014 var den 
nye elevbygning klar, og de 
sidste af 32 glade elever flyt-
tede ind.  
Bygningen består af fire sek-
tioner med hver fire værel-
ser, bad , toilet og fælles-
rum.  
 
 
 
Vi holdt rejsegilde den 2. de-
cember 2013. 
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 INDVIELSE AF NYT UDEAREAL 
 

 
Den 30. august holdt vi indvielse af skolens nye haveanlæg  -  med tale og is 
til alle. 
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 SOM TYSKER PÅ EN  
DANSK EFTERSKOLE 
 

Det er meget spændende at være tysker på en dansk efterskole. 
Det er helt anderledes end på en tysk folkeskole. Man har meget mere fæl-
lesskab, og i det hele taget er det meget mere afslappet med lærerne og i 
timerne. Dog var det lidt svært at vænne sig til at tale og lytte til dansk.  
Vi har valgt at gå på en dansk efterskole for at blive bedre til det danske, og 
fordi der bare er et bedre fællesskab på danske skoler. Man kan tydeligt 
mærke på os, at vi er blevet meget bedre til det danske.   
Vi har også fået mange nye og gode venner. Vi elsker at gå på efterskole og 
vil i hvert fald blive ved med at gå på efterskole. Vi tager masser af erfaring 
og gode råd med til senere. 
I det hele taget var det et mega fedt år med masser af erfaring og udfordrin-
ger. 

Merle, Lukas og Leni 
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  LINJEN DESIGN 
 

Det har været et meget sjovt og kreativt år på de-
signholdet. 
Der var mange forskellige emner i dette år, fx mad, 
street art, glas, arbejde med stof og maling.  Det var 
både ting, hvor man slet ikke kunne stoppe med at 
tænke kreativt, og nogle hvor man først skulle finde 
inspiration for at kunne få noget godt ud af det. Det 
har været et år med mange spændende og udfor-
drerne opgaver. Specielt vores designlærere har 
været meget søde og tålmodige over for os. Det har 
været et mega fedt år, selv om alle elever ikke tog 
lige godt imod alle ideerne fra vores lærer. 
I det hele taget har det været meget hyggeligt at 
sidde oppe i design og lave noget kreativ, bare hyg-

ge og snakke med holdet, og lærerne. 
 Merle og Anja  
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 LINJEN MUSIK & PERFORMANCE 
 
 
Musik og Perfor-
mance er et linje-
fag, hvor man ud-
fordrer sig selv. 
Lige inden juleferi-
en lavede vi et 
stykke om at have 
en dag tilbage at 
leve i. Og så er 
linjefaget også det 
fag, hvor man har 
rollerne til vores 
musical, som i år 
var Den lille Hav-
frue.  
Vi laver også noget 
som flash-mob, 
hvor vi fx har været inde i Aarhus. Vi gik rundt inde i byen og pludselig bare 
gik i freeze midt på Aarhus gågaden, og så kunne det være, at vi smeltede 
vores freeze. Og i den anledning var vi inde at se et skuespil, som hed Platt-
form. Det handlede om at være anderledes, og om at respektere hinanden, 

som vi er.  
 
Jeg synes, at linjefaget Musik og Perfor-
mance er et meget spændende fag, hvor 
man lærer mange ting. Fx Performance og 
være rytmisk.  

Jonas R 
 
 
Jeg synes, det er et fag med masser af 
udfordring. Jeg har også fået et andet ind-
tryk af mig selv. På den måde, at jeg nu 
har fået nogle flere og andre interesser, 
som jeg ikke havde før, eller havde tænkt 
eller forstillet mig, at jeg havde.   

Nikolaj R      



12 

 LINJEN OUTDOOR 
 
 
I outdoor bliver man udfordret 
på spændende måder. 
Fx kajak-roning: hvor man 
øver redninger, hvis du er 
uheldig og falder i vandet. 
Hvor man bliver bedre til at 
færdes ved havet. 
Klatring: Du bliver udfordret på 
den måde, at du kommer op i 
høje træer. Man øver det med 
at spænde hinanden fast til 
reb. 
Mountainbike: En lang cykeltur ude i terrænet. Med humpler, høje bakker, 

lange og stejle nedstigninger og masser af udfor-
dringer. Vores Mountainbike tur gav også plads til 
masser af hygge, sjove snakke og spændende 
historier. 
I outdoor kommer man også til at lære naturen 
bedre at kende. Fx hvad den kan bruges til, og 
hvad der lever i naturen af forskellige dyr, planter 
og andet.  Så hvis du er en person, der godt kan 
lide at udfordre dig selv og hygge med vennerne, 
så er outdoor lige noget for dig. 

Nikolaj Smith 



13 

 LINJEN SPORT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På sports-linjen har vi været igennem forskellige ting. Vi har haft perioder, 
hvor vi har spillet fodbold, fordi der var godt vejr, og der var fodbold-stævne 
lige om hjørnet. Men ellers var udgangspunktet, at vi skulle sætte nogle mål 
i starten af året, som vi skulle forbedre.  
Vi har haft nogle fede perioder, hvor vi har spillet basket, volley, fodbold, 
håndbold, og vi har også været ude og løbe. 
Og hvis man ikke kan være med, kan man altid gå i fitness, så der var ikke 
nogle muligheder for ikke at være med. Det er fedt, og vi er aktive til det, der 
kommer, som vi skal lave. 

Malene 
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 EUD BROBYGNINGSKLASSEN 
 

 
EUD klassen er for os, som 
skal på en erhvervsuddan-
nelse til næste år. Vi arbej-
der frem mod at kunne ta-
ge eksamen på F og E ni-
veau i dansk og matematik 
på teknisk skole. I vores 
klasse er der 80% drenge. 
Vi tager selv bussen til tek-
nisk skole, for at lære at 
blive selvstændige, og det 
lærer vi også fx ved at vi 
selv kan vælge, hvornår vi 
giver os tid til at lave vores 
arbejde i vores fritid, hvis 
ikke vi når det hele i timer-
ne. 
I dansk forbereder vi os til 
eksamen ved at være inde 
ved Hanne (dansklærer på 
teknisk skole) og fremlæg-
ge 5 forskellige tekster, så 
vi bliver mere klar til den 
rigtige eksamen. Og de 
skriftlige og mundlige op-
gaver, vi laver, skal god-
kendes, inden vi kan gå op 
til eksamen, så her er der 

et formål med alt det, man laver.  
Vi har fundet ud af, hvad vi vil med vores liv. Vi har for eksempel fundet ud 
af, hvad det vil sige at gå på teknisk skole. Så har vi fundet ud af, om det er 
noget, vi har lyst til at arbejde med i 3 ½ år.  
Det, at vi tager eksamen i år, gør os mere parate til at komme igennem den 
uddannelse, vi vil vælge. 
Det er hårdt, fordi det godt kan være stressende, fordi man lærer at arbejde 
med mange forskellige opgaver samtidig.     

Skrevet af EUD-klassen 
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 GYMN BROBYGNINGSKLASSEN 
 

HHX 
Det var det første sted vi skulle hen.  Da vi ankom om mandagen, viste læ-
rerne stor interesse for os og spurgte ind om, hvordan vi fik undervisning, 
siden vi er ordblinde eller har stave og læse vanskeligheder.  Vi var der 
sammen med en anden 10. klasse fra Juelsminde, men de havde ikke sta-
ve og læse vanskeligheder. Man kunne se med det samme, at skolen vir-
kelig brugte matematik i alle fag inklusiv de sproglige fag som f.eks. en-
gelsk og dansk. 
De gik også meget op i, at eleverne skulle kunne finde ud af at starte deres 
egen virksomhed, når de en dag havde fået en uddannelse fra HHX. Ele-
verne fortalte os også, at man sagtens kunne klare sig på HHX uden at føl-
ge med i timerne, bare man huskede at lave ens afleveringer. De sagde 
også, at der var masser af elevfester på HHX.  HHX er et godt sted, hvis 
man vil have noget med handel at gøre. 

Mathias G, Mathias P, Jonas Skov 
 

 
STX 
Vi havde 4 mandage på STX i Horsens. Vi syn-
tes, at det var et spændende forløb. 
Vi syntes, at det var rigtig rart, at de tog hensyn. 
Lige fra starten af fik vi USB stik.  Senere i forlø-
bet trak de os til side og fortalte os, hvordan de 
hjælper ordblinde, de fortalte om IT rygsækken, 
og at de kunne få ekstra timer efter skole. 
Vi syntes, at timerne var spændende, fordi de fik 
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os involveret i undervisningen. Det var ikke kun ved 
at sidde ved bordet, men også at være med til at 
lave forsøg og andre ting.  

Anja og Sarah 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
HTX 
Vi havde 3 gange på 
HTX, og det var det 
sidste gymnasium, vi 
besøgte. Vi var nok al-
le mest interesserede i 
HHX og STX, så derfor 
synes vi, at HTX ikke 
var så interessant.  

Rasmus Ø, Mads 
 
 
 

 
 
 
Hvad vi synes om hele forløbet: 
Vi synes, at forløbet virkelig hjalp os med at finde ud af hvad for et gymnasi-
um, der var noget for os. Vi blev også afklaret i, hvis gymnasium ikke var no-
get for os. 
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 SLETTEN 
 

Vi har været på friluftsuge på Sletten – et dejligt område ved Silkeborg. 
Fredag i ugen før lavede vi forskellige forberedelser til turen. Mandag kl. 
9.30 tog vi af sted. På Sletten startede vi med at etablere lejrpladser med 
bivuaker, borde og bålplads. Hen på eftermiddagen var der mulighed for 
klatrevæg på Æblegården. Alle dage lavede vi mad over bål. Om aftenen 
hyggede vi os med bl.a. lejrbål og fællessang. 
Tirsdag bød på adventure-race i kontaktgrupper med rebbaner, svæveba-
ne, O-løb, bue og pil osv. om formiddagen. Efter frokost kunne vi gynge i 
storgynge inden gåturen til Himmelbjerget, hvor køkkenet leverede en dej-
lig picnic, nogle forældre kom med kage, og vi hyggede os med sang og 
fælles aktiviteter. 
Om onsdagen og torsdag formiddag deltog vi i forskellige aktiviteter, som vi 
havde meldt os til på forhånd: kano, hest, tømmerflåde, O-løb, klatring, 
geocoaching. Torsdag over middag pakkede vi lejren sammen, og kl. 15.30 
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blev vi hentet af busserne og 
kørt tilbage til skolen. 
Fredag skulle alt udstyret 
gøres rent, pakkes og gøres 
klar til næste tur. Om eftermiddagen havde vi fælles aktivitet i hallen, hvor vi 
bl.a. så billeder og film fra turen. Det var en rigtig hyggelig uge. 

Troels’ kontaktgruppe 
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 SPROGDAGE 
 

Vi har haft sprogdage, hvor vi har haft tysk og engelsk på en anden måde.  
Vi skulle deles ind i 4 hold, hvor vi skulle gå sammen. Vi skulle være inde 
ved nogle værksteder, hvor vi skulle lave engelsk på andre måder. Vi skulle 
lave et engelsk teater. Vi gjorde engelsk til sjov grammatik. Så kom vi ind til 
nogle lærere, og vi skulle vide noget om App til ipad og Sony, der kunne 
hjælpe med engelsk. 

Cecilie B og Jonas R 
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 IT-DAGE  
 

Som opstart på skoleåret blev eleverne undervist i forskellige IT hjælpermid-
ler, herunder kompenserende programmer til PC og andre håndholdte IT-
teknologier som smartphones og Ipads. 
Eleverne blev over et par dage introduceret til en IT-verden, som er grund-
stenen i vores hverdag på efterskolen. Denne er præget af kompenserende 
undervisning, hvor eleverne trænes i at blive så selvhjulpne som muligt, når 

det kommer til læsning og skrivning i de for-
skellige fag. 
Eleverne blev præsenteret for CD-ord, som er 
vores primære hjælpeprogram til PC, forskelli-
ge apps, som er relevante i undervisningen, 
og som kan fungere som et supplement til ar-
bejdet på PC. Derudover fik de muligheden 
for at lære, hvordan man selv kan digitalisere 
tekst, så den bliver læsbar på de forskellige 
platforme. 
Vi havde nogle spændende dage, hvor også 
eleverne fik mulighed for at få fingrene i værk-
tøjerne, og personlige indstillinger på egen 
PC blev foretaget. Elevernes egne historier og 
erfaringer med værktøjerne blev delt, og 
småopgaver blev løbende stillet den enkelte 
elev. 

Mette H’s kontaktgruppe 
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 SKILEJRSKOLE I ØSTRIG 
 

 
Vi tog af sted fredag den 10/1 mod 
Østrig. Det gik i højeste fart mod Østrig 
i to busser; en dobbeltdækker og en 
normal bus. 
Vi ankom til Østrig klokken 7.30 og var 
godt sultne, så da vi havde båret baga-
gen ind på hotellet, spiste vi morgen-
mad. Så skulle vi ud og køre på en 
kælkebakke, som var den længste 
oplyste kælkebakke i Europa. Vi boede 
på et hotel, som hedder Wolkenstein-
bär, som lå i Bramberg lige ved siden 

af Neukirchen, og så var turen skudt godt i gang. 
Næste dag blev vi inddelt i hold, tog skiene på nakken og tog en bus mod 
skiområdet i Neukirchen. Da vi kom op på bjerget, så gik skiundervisningen i 
gang. 
Til frokost spiste vi varm mad på Hotel Wolkenstein, som lå oppe på bjerget. 
Vi fik dog problemer på turen tilbage, da vi alle sammen skulle ned af 
”dødsbakken”… vi kom dog alle levende ned af bakken. Næste dag fik vi at 
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vide, at vi kunne køre med snescooter tilbage 
til begynderområdet i stedet for.  
Turens dramatiske højdepunkt var, da Lea kørte ind i et hegn og røg ud over 
en skrænt, så kom der en helikopter og hentede hende, og dopede hende 
med bedøvelse. 
De to første aftner var det Troels, der fortalte om, hvad der var sket af sjove 
ting på pisterner i løbet af dagen. Men de tre sidste dage var det nye Søren, 
der overtog fortællingerne. Han gjorde det godt. 
En af dagene holdt vi after-ski, hvor vi hørte dansk top musik, men vi hørte 
også en sang på østrigsk, og der blev danset med til sangene. Både lærere 

og elever festede. 
Efter fire dejlige dage på ski gik turen 
atter hjem til Vrigsted Efterskole, hvor 
Mette og Sonja ventede med brunch. 

Mikkel B, Mikkel M,  
Nora, Lea, Karen  

Cecilie HP, Michael  
Lukas, Kheila , Marc  

Matilda og Bikkel BR 
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 DEN LILLE HAVFRUE 

 
I år har vi lavet Disney’s musical ”Den lille Havfrue”. Vi har fra torsdag til 
torsdag knoklet fra morgen til aften, og alle har været en del af musicalen på 
den ene eller den anden måde. Der blev sunget og danset og spillet skue-
spil. Der blev også bygget kulisser og syet kostumer og arbejdet med teknik. 
Når man ikke arbejdede, kunne man hænge ud i vores cafe, hvor man kunne 
købe ting fra kiosken, og man kunne se film, høre musik og spille spil. 
Vi blev fordelt og arbejdede i 6 forskellige værksteder. Det var ”skuespillere”, 
”scenebyggere”, ”lyd og lys”, ”dansere”, ”cafe” og ”kostumer og kulisser”. 
Det var mange af dem, der skulle på scenen, der var nervøse over, de skulle 
nå at lære roller og replikker og bevægelser, og om de nu kunne huske alt. 
Vi fik et bedre sammenhold af at skulle arbejde sammen på en anden måde, 
og vi lærte hinanden meget bedre at kede - vi var meget tætte på hinanden i 
denne uge. 
Vi fik en virkelig fed oplevelse. Vi fik mere selvtillid og følte os mere selv-
stændige. 
Det var en lang uge med mange spændende ting og hårdt arbejde. Det var 
en meget spændende uge med mange udfordringer. Og det var fedt at prøve 
at have et publikum. 
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 UDDANNELSESMESSE 
I KØBENHAVN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 19. november 2013 havde vi en stand på uddannelsesmessen i Kø-
benhavn. 
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 KONCERTER 
 
 

30. januar: Camilo & Grande 
 
 
 
 
 

29. oktober: Sebastian Lind         29. august: Dance With Dirt 
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GYMNASTIKOPVISNING 
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 PRØVER 
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 KONTAKTGRUPPER 
 
 
Sådan så eleverne ud ved skoleårets start. 
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 ELEVER 2013  -  2014 
Navn Adresse Postnr. Og by Mobil 

Anders B. Nielsen Nedertoften 5, Genner 6230 Rødekro 5071 0906 

Anders Chr. Rungborg Øhovedvej 4 8420 Knebel 2374 0127 

Andreas M. Brandsborg Marsvej 27 8723 Løsning 2985 9317 

Anja J. Bæk Sebstrupvej 9 7800 Skive 5364 4098 

Anna-Lena K. Stölting Böhnrüher Weg 14 D-24360 Barkelsby 00490435183541 

Armin Mikaeilian Skolegade 60 st. th. 7100 Vejle 5058 7566 

Bjørn Elener-Nielsen Præstegårdsvej 12, Jernved 6771 Gredstedbro 5363 9488 

Bo D. Petersen Rødmosevej 144 6052 Viuf 6077 3251 

Casper K. Hansen Møllestien 8, Lindved 7100 Vejle 4061 3629 

Cecilie Brigon Krengerupvej 51, Erritsø 7000 Fredericia 2871 4074 

Cecilie H. Pedersen Lindevej 13 8700 Horsens 2539 5104 

Cecilie L. Nielsen Springbjergvej 23 7183 Randbøl 5250 6889 

Charlotte Nørlund Agertoften 10, Virring 8660 Skanderborg 2196 6870 

Clara M. K. Arnved Forårsvej 39 3460 Birkerød 2117 5210 

Daniel R. Steengaard Østergade 42 8370 Hadsten 2263 5096 

Edith L. Stefansen Søndre Molgervej 16, Molger 8700 Horsens 2197 3400 

Emma L. F. Simonsen Brynet 72 6000 Kolding 2988 0063 

Erik R. Kromann Beringsvej 3, Klejs 7130 Juelsminde 3219 3792 

Frederik Skov Oddervej 141 8660 Skanderborg 2148 7814 

Frederik Skriver Gundsølillevej 53, Gundsølille 4000 Roskilde 4257 0043 

Frederik Vinther Elstedhøj 25  2.tv. 8520 Lystrup 6127 6497 

Jacob A. Villadsen Åkrogs Strandvej 29A 8240 Risskov 2282 1228 

Jakob N. Ditlevsen Roukær Alle 36 8270 Højbjerg 4169 5939 

Jesper S. Christensen Damager 2 7120 Vejle Ø 2239 1225 

Jessica S. Thomsen Juelsvej 6 8700 Horsens 6044 5650 

Joachim J. Sørensen Hybenvej 83 1. th. 8700 Horsens 5365 3621 

Jonas Chr. B. Hansen Risengård 17 8700 Horsens 2715 7383 

Jonas L. Rasmussen Lindevej 2 8783 Hornsyld 2140 4374 

Jonas S. Hansen Louis Hammerichs Vej 7  4. tv. 8200 Århus N 3185 3925 

Kamilla A. Jakobsen Irisvej 13 6600 Vejen 2942 1676 

Kamilla V. Kappel Sandbjergvej 26, Søvind 8700 Horsens 2247 0090 

Karen E. Malberg Tronkærgårdsvej 326 8541 Skødstrup 6128 2986 

Kheila P. Simonsen Østerbakken 24 8950 Ørsted 4241 5098 

Laura Holm Finlandsvej 2B  2. th. 7100 Vejle 2750 5540 

Laura T. V. Nielsen Kirkevej 7B, Thorsager 8410 Rønde 2383 0946 

Lea K. Vistisen Skovvænget 4 7080 Børkop 2256 1659 

Lukas Kilbak Steinberg 7 D-24229 Dänischenhagen 004915773965816 

Lærke A. Sauer Søndervangs Alle 7 8270 Højbjerg 4240 5510 

Lærke B. Christiansen Koldingvej 175, Tarp 6070 Christiansfeld 5277 1502 

Mads Kristiansen Rossinisvej 15 8920 Randers NV 2984 8651 

Malene K. Pedersen Oldvej 11, Hejlskov 8544 Mørke 2112 4151 
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Navn Adresse Postnr. Og by Mobil 

Marc T. Poulsen Klintholmvej 9 5874 Hesselager 3131 9796 

Mathias G. Stokholm Præstevænget 6 8961 Allingåbro 2380 4847 

Mathias H. Gundersen Risdalsvej 7 8260 Viby J 2021 3045 

Mathias N. Hinze Worsaaesgade 10  3. 7100 Vejle 5217 0999 

Mathias V. Povlsen Mølleparken 288 7190 Billund 2112 1412 

Matilda H. Madsen Asløkke Skolevej 18 7130 Juelsminde 6031 9564 

Max H. Nielsen Eskebækparken 1  1. th. 8660 Skanderborg 2213 0757 

Merle Keil Schnaruper Str. 37 D-24 891 SchnarupThumby 004901515620436 

Michael Fuglsang Brunkær 5 6064 Jordrup 2449 8022 

Michell R. Roskvist Holtumvej 47 st. 7100 Vejle 4277 6068 

Mikkel B. Rasmussen Hvidtjørnevej 10  2. th. 6000 Kolding 2022 0304 

Mikkel H. M. Albertsen Søndermark 1 5560 Aarup 5240 7749 

Mikkel Kristensen Byvang 6 7160 Tørring 7172 0330 

Mikkel L. Malm Søvænget 18 4621 Gadstrup 2246 2607 

Mikkel S. Beck Frederiksbergvej 44F  1. tv. 8723 Løsning 2667 5712 

Mikkel S. Eriksen Grenåvej 824A 8541 Skødstrup 4225 1845 

Mikkel S. Justesen Klaus Berntsens Vej 292 5260 Odense S 2267 5829 

Miklas M. Andersen Grønnevej 31 7160 Tørring 3131 8985 

Natalie H. Howard Hornelund 6 6800 Varde 5359 6789 

Natascha H. Bertram Bjørnevej 4, Egsmark 8400 Ebeltoft 4020 5181 

Nicklas Chr. Jensen Skærvegyden 33 8723 Løsning 5238 8546 

Nicolaj Davidsen Grejsdalsvej 271 7100 Vejle 2784 0361 

Niels Erik A. Svendsen Skanderup Landevej 28 6640 Lunderskov 2876 0407 

Nikolaj A. Hansen Skovbrynet 9 8700 Horsens 4215 4499 

Nikolaj B. Recke Dybdalgårdvej 77 5750 Ringe 6172 0232 

Nikolaj Smith Kirsebærhaven 10 8520 Lystrup 3089 8425 

Nora G. Olsen Græsvangen 44C  st. 8381 Tilst 2916 9195 

Oliver Westerlund Egebjergvej 15 8751 Gedved 2295 0312 

Oscar Jakobsen Vessøvej 29 8680 Ry 5049 9512 

Peder S. Larsen Vester Terpvej 18, Vester Terp 6240 Løgumkloster 6049 3318 

Rasmus I. Østergaard Thujavej 19 7400 Herning 2114 1509 

Rikke Philipp Debelvej 21 6855 Outrup 2911 0212 

Sara L.L. Kallesøe Bushøjvej 225 8270 Højbjerg 2173 7274 

Sarah N. Augustini Stenten 53, Bøgeskov 7000 Fredericia 2169 2920 

Sebastian I. Østergaard Vestergade 47  2. th. 8600 Silkeborg 5325 7563 

Simon B. Karlander Skolegade 42  3. th. 7100 Vejle 5040 3178 

Simon K. Hansen Nørreled 46 6000 Kolding 2082 1490 

Stefanie K. Albrecht Frejasgade 19 8700 Horsens 4042 7297 

Søren S. Hedegaard Rosenvænget 26 8362 Hørning 6023 3820 

Theis Kandborg Aakjærsvej 4 8723 Løsning 2984 7727 

Thomas Boje Hvedetoften 16, Mejlby 8981 Spentrup 6170 1489 

Thomas M. Kristensen Vardevej 478 7100 Vejle 4254 9335 

Tim Schmidt Sandager 14 6200 Aabenraa 2985 7721 

Tobias Munch Elleparken 90 8520 Lystrup 2985 8626 

Troels H. Martinussen Kokmosevej 20 7330 Brande 2213 8150 

Victor Jungså Blåbærhaven 45 8520 Lystrup 2311 2620 
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