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SKOLEÅRET 2012-2013 
 

 
Et spændende efterskoleår er ved at være omme. Det 
almindelige skoleskema er slut, og fagene skal afslut-
tes. 8. klasse fordyber sig i fag og emner. Hvert fag får 
en hel uge, hvor eleverne går i dybden med emnerne 
og fremlægger for hele klassen. For 9. og 10. klasse 
afsluttes fagene med Folkeskolens Afgangsprøve eller 
Folkeskolens 10. kl. prøve. Fem dage med skriftlige 
prøver og tre uger i juni med de mundtlige prøver. 
Og der har været masser af oplevelser: Allerede i den 
første uge af skoleåret deltog en gruppe i Beringssta-
fetten i Horsens – og kom hjem med gode resultater. 
En rigtig god måde at få gang i løb på skolen. Siden 

har mange deltaget i flere motionsløb, i maj måned var et hold med til Krage-
lundløbet. 
For tredje gang skal Vrigsted Efterskole med til DGIs Landsstævne, som i år 
foregår i Esbjerg i juli, den første uge af sommerferien. Allerede før skole-
start havde 35 elever valgt at deltage. Sammen med otte lærere herfra slut-
ter de sig til efterskoleholdet, og dyrker sport og laver opvisning sammen 
med 4600 andre efterskoleelever fra forskellige skoler. Der er Landsstævne 
med tre-fire års mellemrum, og allerede nu er der interesse for det næste. Vi 
er den eneste specialefterskole, der deltager. 
Elevrådet har lagt et kæmpearbejde i at få lavet en sjov og flot blå bog. Det 
er måske nemmere at tænke på afslutningen af et dejligt år, når man ved, at 
der er en mindebog, man kan kigge i bagefter. 
Året har været præget af tætte kammeratskaber og masser af faglige udfor-
dringer. Der er blevet arbejdet hårdt i fagene, lært en masse. Og det har 
nogle gange været hårdt. Både fordi der var så meget, der skulle nås, og 
mange lektier, men også fordi eleverne virkelig vil blive bedre, også selvom 
om, der er mange faglige områder, der skal bruges mange kræfter på. 
I april blev vi ligesom folkeskolerne ramt af lockout. Det kom bag på os, at 
efterskolerne kom med i konflikten. En frygtelig situation for elever, der er 
glade for efterskolen, og med kort tid til prøverne skulle begynde. Vi valgte at 
gennemføre skoledagene – uden lærerne. Med stor positiv støtte fra foræl-
dre og skolens bestyrelse lykkedes det at gennemførte skoledagene. Britta 
og jeg gennemførte et program, og det øvrige personale udviste stor fleksibi-
litet, så i fællesskab lykkedes det at holde åbent i tre ud af de fire uger, kon-
flikten varede. Eleverne udviste stor tålmodighed og arbejdsomhed med 
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 masser af studietid og ture ud af huset. Og hvor var vi alle glade, da konflik-
ten var ovre, og lærerne blev modtaget med flag og sang. Det var rørende at 
se, hvor både lærere og elever var glade og lettede, da skolen blev normal 
igen. 
Der lægges store kræfter i skolefagene – og heldigvis er der masser af valg-
fag, hvor talenterne udfoldes. I år har linjefagsperioderne varet et halvt år – 
og der har været plads til fordybelse i fagene. De fire linjefag Outdoor, De-
sign, Musik/performance og Sport har givet mulighed for fordybelse. Linje-
holdene har været på ture og er kommet i dybden. Der er fortsat valgfag en 
gang om ugen, hvor der er mulighed for at prøve delemner, f.eks. tegning, 
bagning, spring. Gymnastikken er flot og energisk – til god musik viser ele-
verne serier og spring. 
Årets musical, Aladdin, blev vist ved tre forestillinger for 700 tilskuere, foræl-
dre, elever fra andre efterskoler og folkeskoler. Musik/performance-linjen be-
søgte Fredericia Musicalteater og så forestillingen og vidste med de samme, 
at den forestilling skulle vi også lave. Så som den første skole viste vi en fan-
tastisk opsætning, der ellers kun er opført i Fredericia, og ellers kun i USA. 
Vores kurser for folk udefra, som gerne vil lære noget om it for ordblinde er 
fortsat en succes. Vi har holdt kurser for både familier og lærere. I år har vi 
integreret muligheder i smartphones og iPads. Elever har været med på 
sidelinjen – og det er stort, når andre ordblinde får lov at møde unge, der er i 
gang med efterskolen. Det virker helt forløsende og giver en gnist og livs-
glæde. 
Forskningsprojektet Ordblinde Elevers Udbytte af ophold på Ordblindeef-
terskole er afsluttet. Resultaterne af projektet viser tydeligt, at elever får stør-
re selvværd og mod til at gå i gang med uddannelse efter et efterskoleop-
hold, og elever fra ordblindeefterskoler gennemfører ungdomsuddannelse. 
Den viser også, at eleverne får et stort udbytte af fagene, bliver taget alvor-
ligt i undervisningen og møder lærere, der er uddannede til at undervise ord-
blinde. Klare og faglige udsagn, som viser, at ordblindeefterskoler er et vig-
tigt tilbud. 
I dette skoleår har vi mødt pressen på en ny måde. I januar kørte ordblin-
deefterskolerne en reklamefilm i TV2. Det gav en god oplysning om skoler-
nes særlige tilbud. Vi har også haft besøg af Kristeligt Dagblad, hvor Majken 
gav et flot interview, og til sommer kommer en stor artikel i ugebladet Ude og 
Hjemme, med interview med Anna og Asta. Bubber fra fjernsynet var her og 
lave interviewet, og det blev en lang samtale, hvor han fik talt med elever om 
ordblindhed på en meget personlig måde. Bubber fortalte, at han selv er ord-
blind og faktisk aldrig har talt om disse vanskeligheder på denne måde før. 
Vi glæder os alle til at se artiklen. Mødet satte i hvert fald spor hos dem, der 
talte med Bubber. 
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  Skoleåret har også budt på oplevelser udenfor Vrigsted. Vi var på skilejrsko-
le i Hundfjället i Sverige. Dejlig tur. Desværre brækkede Nicolaj benet, et ke-
deligt uheld. Han skal heldigvis være 2.årselev, og får så den fulde oplevelse 
næste år. 
Selvfølgelig var vi også en tur på Sletten ved Julsø - endnu engang en fanta-
stisk naturoplevelse. 
I år har vi haft rigtig mange besøg af kunstnere. E-turen, efterskolekoncerter 
af gode musikere har været forbi et par gange, ligesom vi har haft gæster 
udefra med foredrag om personlige oplevelser. Eleverne har været det bedst 
tænkelige publikum. En meget flot og seriøs teaterforestilling fra Skolen for 
Musik og Teater blev også vel modtaget. 
 
I år fejrede vi skolens 15 års fødselsdag på Gl. elevdag. Det er dejligt, at 
mange kommer, og det er godt at se de gamle elever og høre om livet efter 
efterskolen. Stor tak til alle jer, der kommer, jeg håber, I vil komme til næste 
år. 
 
En stor nyhed: Der skal byg-
ges en ny elevfløj – og forhå-
bentligt kan vi komme i gang 
med byggeriet til efteråret! 
 
Sådan ser den ud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En stor tak til alle for et godt skoleår. Bestyrelsen udtrykker stor taknemme-
lighed for den store indsats, der er ydet i år, særlig tak til personale og foræl-
dre for jeres indsats under konflikten – og stor tak til lærerne, som har fået 
skoleåret til at hænge sammen og fået eleverne klar til prøver på trods af 
konflikten. 
 
Alle ønskes en god sommer. 
Kirsten Weile 
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  BESTYRELSEN 
 
 

Ole Flemming Lyse, formand 

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

 

Ole Rasmussen, næstformand 

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

 

Bente Poulsen 

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

 

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 

 

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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 ÅRETS BEGIVENHEDER 
 
12. august Skolestart 
13.-17. august Introdage 
3.-7. september Sletten 
19. september Koncert med Rangleklods 
24. september Fodboldstævne i Horsens 
28.-30. september Linjedage 
30. september Efterskolernes Dag 
4. oktober Forældresamtaler 
8. oktober Adventure/rekord-dag 
9.-12. oktober Mediedage 
24. oktober Tandplejen holdt foredrag i samling 
25. oktober Emnedag 
27. oktober Gensynsdag i venskabskredsen 
6. november Praktik/skolebesøg 

8. november Til musical på Bråskovgård Efterskole 

12.-16. november 
8. klasse: emnedage 
9. klasse: praktik 
10. klasse: brobygning 

15. november Til musical på Vandel Efterskole 
22. november Uddannelsesplaner 
25. november Projekt-/OSO-forberedelse 
28. november Projekt-/OSO-opgave 
3.-7. december Projektuge 
11. december Badmintonstævne 

13. december Foredrag med Thomas Uhrskov på Bråskovgård 

13. december Håndboldstævne 
17.-21. december Fagdag + terminsprøver + juleafslutning 
7. januar Casino 
9. januar Efterskolernes Aften 
10. januar Indendørs fodbold 
19. januar Forældredag og forældresamtaler 
26. januar  -   
1. februar Skilejrskole i Sälen, Sverige 
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  6. februar 8.+9. klasse: naturfagdag i Mariager Saltcenter 
10. klasse: virksomhedsbesøg på Dan Plast 

7. februar Foredrag ved Sikker Trafik 

19. februar Fastelavnsfest 
9. klasse til sundhedsplejerske 

20. februar Koncert med Apes of Neptune 
26. februar 9. klasse til sundhedsplejerske 
7.-14. marts Musicaldage 
17.-27. marts Sydslesvigske elever på besøg 
19. marts Volley– og bordtennisstævne i Vejle 
22. marts Fotografering 
25.-27. marts Linjedage 
1. april Lærerlockout begynder 
4. april Energimuseet, Bjerringbro 
9. april Livreddende førstehjælp 
10. april Den gamle By, Århus 
11. april Foredrag ved Frede Bräuner: Sundhed og kost 
15. april 9. klasse til Jyllands-Posten Mediarium, Århus 
16. april Drengene til crossfit i Vejle 
17. april Til gymnastikopvisning på Bråskovgård Efterskole 
18. april Til gymnastikopvisning i Forum Horsens 
26. april Lærerlockout slutter 
4. maj Gensynsdag venskabskredsen 
13. maj Skriftlige prøver begynder 
16. maj Koncert Kris Herman 

22. maj Skriftlige prøver slutter 

22. maj Teater ved  Musik og Teaterhøjskolen: Den Gyldne 
Drage 

23. maj Musikfestival på Bråskovgård Efterskole 
23. maj Kragelundløbet 
29. maj Informationsmøde for næste års elever 
30. maj Atletikstævne på Vejle Idrætsefterskole 
3. juni Mundtlige prøver begynder 
13. juni Fodboldkamp Vrigsted By mod Vrigsted Efterskole 
21. juni Mundtlige prøver slutter 
24.—28. juni Afslutningsuge 
28. juni Skoleafslutning 
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 LANDSSTÆVNE 2013  
 

Den 4. - 7. juli afholdes DGI's Landsstævne i Esbjerg. Det er Danmarks stør-
ste idrætsstævne og afholdes hvert fjerde år.  
Det bliver med deltagelse af et rekordstort efterskolehold med 4600 elever 
fra i alt 48 forskellige efterskoler. Efterskoleholdet skal stå i spidsen for fest-
aftenerne, der er blandt Landsstævnets absolutte højdepunkter. Showet 
"Fremtidens stjerner - en bevægende aften" finder sted på Blue Water Arena 
både fredag den 5. juli og lørdag den 6. juli.  
Vrigsted Efterskole tager af sted med 32 elever og 7 lærere og er tilmed den 
eneste specialefterskole, der deltager.  
Træningen op til Landsstævne foregår ude på de enkelte skoler sammen 
med en fællestræning den 28. maj i Esbjerg samt dagene fra den 1. juli og 
op til selve stævnet. Ud over benhård træning i dagene lige op til stævnet 
skal eleverne også deltage i forskellige valgfag som fodbold, badminton, 
spring og kor.  
På Vrigsted er der gennem det sidste halve år blevet trænet flittigt hver ons-
dag eftermiddag samt til fire søndagstræninger hen over foråret. De fleste af 
vores elever har aldrig lavet gymnastik, før de kom på skolen, hvormed ud-
fordringen ikke er mindre. De arbejder dog utroligt målrettet og seriøst med 
de svære koreografier og ser med stor spænding frem mod den store ople-
velse, det bliver at være en del af et så stort hold.  
Vi glæder os. 

Søren H. Overgaard 
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 LINJEFAG OUTDOOR 
 

Outdoor er et linjefag, hvor man overskrider en hel masse grænser og ople-
ver en masse nyt hele tiden. Det er et linjefag, hvor man også cykler en hel 
del. Vi er nødt til at cykle rundt til de forskellige ting, vi skal. Fx hvis vi skal ud 
i skoven for at klatre, eller hvis vi skal ud til stranden for at sejle kajak. Vi har 
også noget om træer, for at lære hvilke træer der er gode at klatre i. Vi har 
også lært at ¨redde¨ hinanden i en kajak. Vi har også en masse hyggelige tu-
re, hvor vi måske bare går en tur i skoven for at kigge lidt på træer. Da vi var 
på introtur på Sletten, byggede vi vores egen hængekøje ca. 2 meter oppe 
imellem nogle træer og sov der om natten. Vi havde også en overlevelsestur, 
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da vi var på skitur i Sverige, hvor vi tog 
ud på langrendsski og tog hen til en lille 
hytte ude i den svenske vildmark, hvor vi 
skulle lave mad selv og overnatte natten 
over. Vi tog ud, da det var blevet mørkt, 
på vores langrendsski og tog på en tur i 
mørket. Det var virkelig en tur, hvor man 
overskred en masse grænser. På vores 
tur satte vi også en bivuak op, med en 
lille brændeovn i.  
Alt i de ca. 14-15 timer foregik i naturen. 
Vi har også lært at lave vores egen kniv. 
Vi startede helt fra bunden med at væl-
ge, hvilket træ vi ville have den i. Vi snit-
tede selv og sleb den til og satte den 
sammen. Outdoor er et linjefag, der ud-
vikler en på en helt ny måde ☺ 

Maja 
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 LINJEFAG KUNST MEDIE DESIGN 
 

 
Design er et fag, hvor man udtrykker sig gennem sin kreative side. Vi har 
f.eks. lavet glas”masker”, hvor vi skærer små stykker glas ud og sætter på 
en gennemsigtig glasplade.  
Vi har også lavet et traktordæk om til en sidde”pude”, og nogen vaskema-
skiner om til lamper. Der er ingen grænser for, hvad man kan lave oppe i 
krea!  
Vi har lavet sådan en ”modeuge” hvor os, som havde design, skulle lave tøj 
ud af genbrugsmaterialer som f.eks. plastikposer, aviser, plastiktallerkner, 
plastikbestik og sølvpapir. Da vi havde lavet vores ”kostumer”, skulle vi gå 
catwalk nede i hallen. Det var grænseoverskridende, men også virkelig 
sjovt! 
Design er et fag for dem, der er kreative, eller dem, som godt vil være lidt 
mere kreative, end man plejer at være. Jeg synes personligt, at det er et 
megafedt fag.  Og et fag jeg helt klart vil vælge til næste år! :) 

Katja 
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 LINJEFAG SPORT 
 

 
Der er mange forskellige linjer 
på efterskolen. Vi har en 
sportslinje, som har givet os 
masser af styrke, glæde og 
udfordringer.  Vi har oplevet 
mange forskellige ting. Vi har 
været på BGI militærbane, 
været nede i svømmehallen 
osv.  Vi træner os op til de 
stævner, der kommer hen 
igennem året som volleybold-, 
fodbold-, håndbold-, svømme- 
og mange flere stævner, som 
vi har deltaget i på vores efter-
skoleophold. 

Oliver 
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 SLETTEN 
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 MERITGIVENDE BROBYGNING 
 

 
ERHVERVSUDDANNELSER OG  
GYMNASIALE UDDANNELSER 
I de sidste 10 år har vi haft et samarbejde 
med Teknisk Skole i Horsens, nu Learnmark 
Horsens. Brobygningsklassen, en 10. klas-
se, har dansk og matematik i Horsens en 
gang om ugen og arbejder videre med em-
nerne her på skolen. Skoleåret afsluttes med en prøve i fagene, som aflæg-
ges i Horsens. 
Nu udvider vi tilbuddet med en brobygningsklasse i samarbejde med Rødkil-
de Gymnasium i Vejle. Elever fra Vrigsted Efterskole skal være med på gym-
nasiet 12 skoledage. Der skal arbejdes med emner, som også kan være en 
del af 10. klasses pensum. På den måde får eleverne prøvet kræfter med en 
ungdomsuddannelse, får smagt på livet der og bliver mere sikre i valget af 
ungdomsuddannelse. 
Vores forskningsprojekt, Ordblinde Elevers Udbytte af ophold på Ordblin-
deefterskole, peger netop på, at det er sådan en øvelse, eleverne har brug 
for. På den måde bliver man mere klar og sikker i sit valg af uddannelse efter 
10. klasse.  

Kirsten Weile 
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 BIOLOGI  -  FISKER FOR EN DAG 
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 MUSICALDAGE  -  ALADDIN 
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CASINO 
 

Alle ser frem til galla aften. Inden selve aftenen begynder, bruger alle meget 
lang tid på at tage fint jakkesæt på og gøre sig lækre. Imens bruger lærerne 
tid på at pynte op. Aftenen starter med, at vi skal have aftensmad, og det er 
lærerne, der skal servere for os. Så får vi nogle jetoner, som vi skal spille for. 
Der er mange forskellige spil, man kan spille. Der sidder en lærer ved hvert 
bord.  Og der er en bar, hvor der står nogle lærere og skænker op for en. 
Pludselig så begyndte 3 af lærerne at synge, det var vildt sjovt. Der blev gået 
meget op i aftenen. Nogle af de spil, som der blev spillet, var poker, 21, 
black jack og mange andre. 
Det var en god aften og alle hyggede sig. 

Jonas 
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 KONCERTER 
 

Point Blank, Rangleklods eller Kris Herman. Kendte bands og sangere, som 
allerede har spillet på Roskilde- eller Jellingfestivalen, står i vores hal og spil-
ler for os. For os er det en vildt fed oplevelse. Vi oplever så meget på efter-
skolen, og vi kan være lykkelige for, at vi også kan opleve fede koncerter. Vi 
sidder nede i sofaen eller på gulvet. Spændte på hvem der kommer nu. 
Hvad der nu sker. En kvinde bygger lys og lyd op, og en mand kommer ind 
med en guitar. 
En sanger kommer ind, sætter sig ned og siger ”hej”. Det er Kris Herman. 
Den Kris Herman, som har spillet på Jelling, skrevet en sang til landstævne 
og har sunget på spejdernes lejr 2012. Det er ham, der nu synger for os. 
Han tryller tårer frem i vores øjne og et smil på vores læber. Han forklarer og 
synger sine sange. Han er god. Vildt god!  Sang efter sang flytter vi os nær-
mere og nærmere hen til ham og kigger op til ham og lytter. Føler musikken i 
kroppen og nyder koncerten. 
Til slut lavede vi et gruppebillede. Sådan et hvor vi alle har armene oppe. 

Solbritt 
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 SKILEJRSKOLE SÄLEN SVERIGE 
 
 
Vrigsted Efterskole var på skilejrskole i Sve-
rige. Vi ankom til Sälen søndag morgen den 
27. januar efter en lang hyggelig bustur. 
Mange elever glædede sig til busturen. Alle 
var glade. Sejlturen var stille og rolig, indtil 
vi kom ud på åbent hav, hvor vi blev ramt af 
en stor storm, som tog godt fat. Folk blev 
søsyge og brækkede sig og fik det dårligt. 
Flere elever blev dårlige, men andre elever 
var rigtig gode til at hjælpe til. ☺ Da vi fik 
skiene udleveret, stod vi på ski hele dagen. 
Vi kom hjem til hytterne og fik pakket ud og 
lavet mad i hytterne. Kl. 19.00 skulle vi til 
samling i et lokale, vi fik tildelt. Der blevet 
fortalt om sjove historier fra dagen, der var 
gået. Der var to hætter, som fik nye ejere 
hver dag: Supermand og Smiley.  
Om formiddagen stod vi på ski med en læ-
rer. De lærte os en masse ting om at stå på 
ski. Hele skolen mødtes i varmestuen og 
spiste madpakker, som vi havde med hjem-
me fra. Om eftermiddagen stod vi selv på 
ski uden en lærer, hvor vi kunne bestemme, 
hvor vi ville køre hen.  Vi fik en fed tur ud af 
det, vi kom tættere på hinanden og hygge-
de os. Vi lærte også at stå på egne ben selv 
i hytterne.  Det er den fedeste, sjoveste, 
mest afslappende tur, vi har på hele året.   
Onsdag til torsdag var vores Outdoor linje 
på oplevelsestur, hvor vi lejede langrend-ski 
og tog på tur ud i det svenske terræn. Out-
door lånte sheltere,  hvor vi skulle sove. Vi 
stod på langrendski ud til shelterne. Vi skul-
le lave mad på bål, en kold vinter aften. Om 
aftenen kl. 19.00 hoppede vi på langrend 
og tog en tur rundt i skoven, vi lå i. Det  
var en hyggeligt tur, og vi fik varmen og 
havde det sjovt. Der kom en fed oplevelse  
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 ud af det. Vi ’’lavede’’ på nogen vilkår, 
som os piger ikke troede kunne lade sig 
gøre. Tre ud af fire piger tog hjem om af-
tenen/natten og sov i de trygge rammer i 
vores hytte. 
Vi siger tak for en fed og god tur til lærer-
ne og en kæmpe ros til dem, der stod bag 
turen. ☺    
Vi kom hjem til skolen igen den 1. februar 
kl. 15.00.  

Maiken og  
Jonas L. H. 
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 UHELD PÅ SKILEJRSKOLE 
 

Den første dag var ikke så god, fordi at jeg kom på en måde til at brække 
mit ben. Så den første dag var ikke så god, men jeg måtte jo finde en løs-
ning med det ben.  
Jeg skulle sove på sofaen hver nat, og det var hårdt, men der var mange 
gode venner til at hjælpe mig med at klare mig igennem ugen. Det var hel-
digt, at det kun var en uge i stedet for to uger.  
De 3 første dage lå jeg og slappede af. Men dag nummer 4, der kunne jeg 
komme med til noget aften samling. Der sang vi sange, og jeg hyggede mig. 
Det var den gang, hvor jeg synes, at det var sjovt at synge. Men så kunne 
man ellers transportere mig med snescooter de sidste dage. Før vi skulle 
hjem, fik jeg hjælp til at få købt ind og alt sådan noget. Jeg var lidt nervøs 
for køreturen hjem. Det gik fint nok hen til skibet, men det var lidt underligt 
at sejle, men det var godt at komme af skibet og komme ned til bussen, 
hvor vi kørte hjem. 

Nicolaj D 
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 LOCKOUT 
 

 
 

Under lockouten  -  1.-26. april 2013 

Velkommen tilbage! 
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ADVENTUREDAG 
 

 
Dagen startede med, at vi gjorde rent, og 
derefter mødtes vi på trappen, hvor vi blev 
sat i hold.  
Vi skulle cykle hen til Stenhøj Strand, hvor 
vi skulle have nogle forskellige aktiviteter:  
Træstubkast, fylde en spand med vand, 
Kimsløb, præcisionskast, løb på trappen, 
bold tiltning. 
Dagen gik med en masse hygge i vores 
kontaktgrupper, og ellers bare fælles hyg-
ge med hele skolen. Med madpakker og 
god kage og saftevand, og god karma.  
Vi fik også et valg om at gå ud at bade, 
som nogen elever benyttede sig godt af, 
og hyggesvømmede ved stranden. 

Celine og Maja  
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ÅBENT HUS PÅ DUBORGSKOLEN 
 

 
Vi skulle til Åbent Hus for sydslesvigske elever, hvor 14 andre efterskoler 
også havde en stand. 
Efter vi havde spist morgenmad, kørte vi mod Tyskland. Det var en lang tur, 
men vi sov alle sammen undtagen Marianne, fordi det var hende, der kørte.  
Vi lavede et stop for at handle ind, inden turen gik til Duborgskolen i Flens-
borg.  
Ja, så da vi kom til Duborgskolen, skulle vi stille op, så der kunne komme 
nogle mennesker og besøge vores stand.  
Der var mange, som snakkede med os, og det var hyggeligt nok og være 
der. Vi var oppe for at få noget at spise og få en sodavand, og kl. 14 var vi 
nede og se Vojens gymnastik efterskole. Det var en god opvisning, og hold 
op der var gang i dem. På vej hjem skulle vi ind til Fleggaard, og derefter 
blev vi sat af i Kolding og skulle tage toget hjem til mig i Esbjerg.  
Der skulle vi så være til søndag, og så skulle vi op på efterskolen igen, hvor 
min far kørte os der op.  
Hygge weekend med Michell og David:) 

Maria 

        Maria (og Nikolaj S)                         David (+ Kasper P)              Michell (+Cecilie+Trine) 
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 LANDSSTÆVNETRÆNING 
 

 
TRÆNING I ESBJERG MED 4600 ANDRE EFTERSKOLEELEVER 
 
Morgen, bus og spænding 
Der var morgenmad kl. 6.45, som alle mente var utroligt tidligt, men bussen 
kørte allerede kl. 7.15. I bussen var der mange, der sov, snakkede og der 
var andre, som lavede lektier. Turen varede ca. 2 timer, så da vi kom, var 
alle meget spændte og meget trætte. Vi fandt ud af, at vi skulle gå et godt 
stykke hen til Blue Arena, der hvor vi skal lave alle vores serier, men det tog 
vi med godt humør trods oppakning og søvn i øjenkrogen. Da vi endelig an-
kom, skriftede vi tøj og fik vores pladser. Alt var så forvirret, fordi der var så 
mange, og det var så stort, og vi var så små.  Men da vi kom igen, var vi vildt 
godt med, selvom vi var den eneste ordblinde-efterskole, og de andre var 
idrætsefterskoler. Men det er sikkert, fordi vi har sådan nogle dejlige og gode 
gymnastiklærere som Sara, Søren O, Morten og Mette Juul. Nu stod vi på 
vores pladser og begyndte med den første serie, det var vildt at føle fæl-
leskabet. i den tid, vi øvede serien, gik Ulrik rundt og fandt ud af alle de prak-
tiske ting til vores ophold i Esbjerg. Efter vi har øvet sommerfugle serien, er 
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 der pause, hvor mange slappede af og kiggede på elever, som blærede sig 
med, at de var så gode springere. Derefter blev vi delt i piger og drenge.  
 
Pigerne 
Vi skulle lave serien ”ynde”, vi var meget forvirrede, men det gik dog, men 
mange ændringer gjorde det ikke bedre. Der var en kort pause, vi satte os 
ned og spiste nogen af de pølsehorn, som Sonja havde givet os med. No-
gen af vores piger søgte efter vores bolde, men vi kunne ikke finde dem. 
Det var Vejstrup Efterskole, som var kommet til at tage dem, det var dem, 
som havde læst forkert.  Men var det ikke os, som er ordblinde? Da vi kom 
til boldserien, skulle vi bare sætte gang i fødderne, for der skulle løbes en 
del. Men det hårde løberi gav pote, da alle boldene blev kastet op på en-
gang. Det var bare flot. Det skal lige siges, at vi stod forrest i denne serie, vi 
er lidt stolte. 
 
Drengene 
Det var drengene, som var heldige og måtte blive i Arena for at øve deres 
drenge pudeserie. De begyndte med at sætte springredskaber op og lægge 
sig ned på græsset, klar til start. Ventetiden var lang, men humøret var højt 
hos drengene, men det var dog en fed oplevelse at se, hvordan alle puder 
svingede i luften på engang. Til slut øvede de spring og ventede, til pigerne 
kom tilbage.  

 
Afsked for denne gang 
Pigerne kom igen, og vi fik alle is fra 
dem, som afholdt landstævne. Efter vi 
spiste is, startede vi igen, og selvom 
alle havde ondt i arme og ben, var vi 
klar til at give den gas til at øve den 
sidste serie. Koreografen stod på et 
podie og afskedsserien startede, det 
var en serie, som vi øvede, men det 
føltes, som om det var en fest. Til slut 
lavede vi et gruppebillede med alle fra 
Vrigsted Efterskole, og så gik turen til 
bussen, som kørte os hjem.  

Solbritt & Ling  
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 ELEVER 2012  -  2013 
 
 

Navn Adresse Telefon 

Anna J. N. Lorenz Rølkjær 25,  6600 Vejen 21 24 90 13 

Anne Lund Krondalvej 16, Nortvig, 8766 Nr. Snede 75 76 16 76 

Armin Mikaeilian Skolegade 60 st. th.,  7100 Vejle 32 12 72 44 

Asbjørn D. Blumensaadt Hesselballevej 45,  6040 Egtved 22 16 42 10 

Asta-Sofie S. Ingelsson Randager 53,  2620 Albertslund 43 62 00 23 

Bjørn Elener-Nielsen Præstegårdsvej 12, Jernved, 6771 Gredstedbro 75 41 11 55 

Casper M. Eriksen Langgyden 8,  5466 Asperup 23 26 19 97 

Celine H. B. Møllebjerg Solsortevej 25,  5500 Middelfart 22 70 57 77 

Charlotte F. Jensen Holbergsvej 24  1. th.,  7000 Fredericia 40 18 12 89 

Christian Y. Rasmussen Poppelvej 4,  8660 Skanderborg 86 51 18 36 

David Lee Domke Kuhschellenweg 6,  D-24963 Keelbek 004917664275413 

Dennis Jensen Haderslevvej 141,  6000 Kolding 75 53 18 70 

Edith L. Stefansen Søndre Molgervej 16, Molger, 8700 Horsens 28 97 61 99 

Emma S. Trankjær Esbjergvej 29,  6600 Vejen 60 61 84 02 

Irene J. Lyngaa Ottestoften 9,  8660 Skanderborg 29 89 38 81 

Jacob B. M. S. Mogensen Rynkebyvej 268,  5350 Rynkeby 86 87 21 11 

Jannic B. H. Christiansen Blåhøjvej 67, Karstoft, 6933 Kibæk 97 18 29 83 

Jesper F. Jensen Skjoldballen 9,  8543 Hornslet 20 97 52 82 

Jonas S. Hansen Louis Hammerichs Vej 7  4. tv.,  8200 Århus N 86 16 84 58 

Jonas T. Jørgensen Præstemarksvej 20,  8700 Horsens 75 65 33 29 

Julie N. Winther Seidelinsgade 17, Givskud, 7323 Give 29 65 38 74 

Katja N. Andersen Vardevej 187,  7100 Vejle 41 51 71 51 

Kristoffer B. Hasselstrøm Sønderbrogade 95A I,  8700 Horsens 20 82 56 75 

Lotte J. Rathleff Viborgvej 10,  8700 Horsens 42 26 03 46 

Maiken Clausen Stjærvej 37, Stjær, 8464 Galten 86 95 06 71 

Marcus Wohlert Nørremarksvej 170  1. tv., Bredballe, 7120 Vejle Ø 61 46 42 55 

Maria Kodal Sælhundevej 24,  6715 Esbjerg N 76 11 93 05 

Martin B. Nielsen Gotfred Fibigers Vej 7, Snoghøj, 7000 Fredericia 30 64 93 30 

Martin B.  Svendgaard Solhøjparken 31, Storring, 8464 Galten 22 99 70 32 

Mikkel H. M. Albertsen Thygesminde Alle 119,  7000 Fredericia 75 92 17 45 

Mikkel S. Beck Frederiksbergvej 44F  1. tv.,  8723 Løsning 30 13 04 74 

Mikkel Katborg Grævlingevænget 147,  5800 Nyborg 63 31 05 10 

Mikkel D. Larsen Rahbeksvej 11 st.tv.,  7000 Fredericia 22 91 24 47 

Nadia J. Vaseem Granparken 112  1. th.,  5240 Odense NØ 31 32 82 62 

Nanna S. Fomsgaard  Egesholm 30, 8700 Horsens 40 52 49 32 

Nikolaj Smith Kirsebærhaven 10,  8520 Lystrup 86 22 54 98 

Nikolaj S. Stobberup Bleldvej 15, Serridslev, 8700 Horsens 75 66 74 59 
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Navn Adresse Telefon 

Oliver Westerlund Egebjergvej 15,  8751 Gedved 22 45 47 09 

Peder S. Larsen Vester Terpvej 18, Vester Terp, 6240 Løgumkloster 74 74 55 81 

Rasmus Andersen Skerrildgårdvej 19, Nebsager, 8783 Hornsyld 23 34 11 19 

Rasmus I. Østergaard Thujavej 19,  7400 Herning 97 21 52 82 

Sandra B. Karlander Skolegade 42  3. th.,  7100 Vejle 60 62 07 32 

Solbritt Borrs Schleswiger Strasse 42,  D-24392 Süderbrarup 004946419861920 

Steffen S. Jarlfort Absalonsvej 12A,  7100 Vejle 26 70 79 35 

Steven D. Lyngaa Ottestoften 9,  8660 Skanderborg 29 89 38 81 

Svend L. J. Schmidt Prins Buris Vej 3,  7100 Vejle 75 82 19 17 

Søren Jeppesen Vistorpvej 27, Søllested, 5620 Glamsbjerg 64 72 12 81 

Søren K. Johnsen Skovly 40, Tved, 6000 Kolding 75 51 80 83 

Thomas D. S. Møller Ørnevej 10,  7100 Vejle 75 72 01 03 

Thor N. Lambertsen Rosensgade 41  2. th.,  8300 Odder 26 51 69 00 

Thor O. B. Randløv Fredstedvej 60,  6100 Haderslev 74 53 24 60 

Trine N. Nielsen Ringkøbingvej 37,  7441 Bording 86 86 27 08 

Troels H. Martinussen Kokmosevej 20,  7330 Brande 97 18 31 50 

Jesper S. Christensen Damager 2,  7120 Vejle Ø 75 81 68 38 

Matias M. Christensen Virklundvej 52E,  8600 Silkeborg 29 45 35 07 

Thomas Boje Hvedetoften 16, Mejlby, 8981 Spentrup 86 44 14 59 

Maja H. Johansen Løvenørnsgade 43,  8700 Horsens 60 10 45 39 

Anders P. S. Eriksen Høje Gladsaxe 47   13. tv.,  2860 Søborg 60 61 90 23 

Kasper Palmelund Græsvænget 1, Grejs, 7100 Vejle 75 85 37 92 

Tobias J. Sedavia Ålbækvej 3, Vesterlund, 7323 Give 26 36 12 18 

Oscar Jakobsen Vessøvej 29,  8680 Ry 23 34 21 65 

Sofie A. Mouritsen Jeksen Dalvej 50, Jeksen, 8362 Hørning 86 57 03 57 

Martin B. L. Pedersen Violvej 23,  8700 Horsens 22 93 33 88 

Natascha H. Bertram Bjørnevej 4, Egsmark, 8400 Ebeltoft 86 34 51 96 

Karen E. Malberg Tronkærgårdsvej 326,  8541 Skødstrup 72 33 23 02 

Cecilie Brigon (Jensen) Bøgeparken 4  st th,  5580 Nr. Åby 28 92 55 53 

Mette-Mille Andersen Grønnevej 31,  7160 Tørring 40 55 14 85 

Jonas L. Hansen Præstegårdsvej 1,  7100 Vejle 75 88 04 69 

Nicolaj Davidsen Grejsdalsvej 271,  7100 Vejle 60 13 43 61 

Cilla Nordby Ribevej 38, Skrydstrup, 6500 Vojens 42 49 34 33 

Mikkel B. Rasmussen Hvidtjørnevej 10  2. th.,  6000 Kolding 24 24 44 81 

Frederik T. Andersen Alpedalen 16 st th,  8543 Hornslet 28 34 69 70 

Nichlas B. Fly Spangen 2,  8930 Randers NØ 86 44 00 41 

Daniel B. Leitner Dyrehøjvej 17,  5672 Broby 22 67 14 56 

Ling Andersen Smidievej 1,  9574 Bælum 98 33 70 50 

Michell R. Roskvist Holtumvej 47 st.,  7100 Vejle 75 85 14 29 

Magnus B. Gleesborg Max Müllersgade 23  3. tv.,  8000 Århus C 28 56 55 10 

Matilda H. Madsen Asløkke Skolevej 18,  7130 Juelsminde 20 37 97 99 
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