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Tal ordentligt
AF KARSTEN HAIM, FORSTANDER

Så er endnu et år gået her på SGE med en 
masse spændende oplevelser. Det er ikke 
helt nemt at sætte sig ind og skrive, når vi 
har så skønt et efterårsvejr, og der stadig 
er en masse, der skal laves i haven, ture 
der skal gås, og ting der skal tales om – og 
for mig er det langt nemmere at tale end 
at skrive.

”Tal ordentligt”, man kan jo nærmest ikke 
sige det uden at være med i en reklame, 
men jeg mener det! Tal ordentligt. Til hin
anden og om hinanden. En respektfuld 
omgangstone giver større velvære og 
tillid. Journalist og forfatter Torben Steno 
siger: Vi bilder os ind, at vi har en afslap
pet omgangstone, men den er ikke kun 
afslappet, den er slap. Og jeg kan tilføje, 
nogle gange provokerende og nedlad
ende. Jeg oplever desværre, at det sprog, 
de unge bruger til daglig om hinanden og 

til hinanden, bliver hårdere og hårdere. 
Jeg mener, vi skal værne om både vores 
bandeord og kærlige ord. Jo oftere vi bru
ger ordet, jo mere udvandet bliver det. Jeg 
ville ønske, at vi alle kunne give hinanden 
det løfte, at vi vil tale pænt og respektfuldt 
til hinanden. Ikke kun når vi har overskud, 
men hele tiden – både når vi står ansigt til 
ansigt, og når det foregår på skrift og bil
leder. Alt for mange mennesker bliver ned
gjort af personer, som tror, at bare fordi de 
kan, så har de også lov til at svine andre 
til. ”Jamen, Karsten, det er jo bare noget vi 
siger, vi mener jo ikke noget med det”. Ok, 
men så lad da være. For på et tidspunkt er 
det ikke sjovt for alle mere, og så bliver det 
svært for den sårede part at komme ud af 
situationen. Det er jo ikke, fordi man ikke 
må sige sin mening. Det skal bare gøres 
på en anstændig måde. 

Prøv at skifte fokus fra at være en „taler“ 
til en „lytter“. Det er en gang blevet sagt, 
at du kan skabe flere venner ved at lytte 
interesseret i 5 minutter, end du kan på 5 
år ved at tale og prøve at få andre gjort 
interesseret i dig.

I næsten alle de år jeg har været forstan
der, har vi i efteråret været udsat for usik
kerhed omkring vores økonomi i forbindel
se med finanslovsforslaget, både i forhold 
til den støtte skolen får, og den støtte 
forældrene får. I år har ikke været nogen 
undtagelse. I år er vi bare udfordret endnu 
mere. Vi håber, at efterskoleforeningen får 
held til at komme igennem med vores (ef
terskolernes) modforslag, da det i modsat 
fald både vil betyde øget udgift til forældre
ne og mindre indtægt til skolen.

Efter godt 11 år på posten som vicefor
stander på Sorø Gymnastikefterskole har 
Jørgen Nielsen valgt at træde tilbage og 
starte på sit otium fra januar 2017. Jørgen 
har altid været en meget loyal medarbej
der og god kollega. Personligt har jeg lært 
meget af Jørgen, især i perioder hvor det 
har været hårdt på kontoret. I disse perio
der har Jørgen altid formået at holde roen 
og svare på diverse mails og henvendelser 
kort og præcist. Jeg har også altid kunnet 
regne med hans hjælp, uanset tidspunkt 
på døgnet. Mange elever og kollegaer har 
fået ”trykket” dårligdommene ud, når de 
har søgt hjælp i forbindelse med ømme 
muskler, hold i nakken, ondt i ryggen eller 
noget helt andet. Jørgen har altid givet sig 
tid til at hjælpe. Jeg er sikker på, at der 
rundt om i lille Danmark sidder mange, 
som på den ene eller anden måde har fået 
en hjælpende hånd eller den rette vejled
ning. Jørgen har et helt særligt forhold til 
computere, hvilket har givet anledning til 
grin og frustrationer. Lad os sige det, som 
det er, Jørgen kan få en computer til at 
gøre ting, som end ikke itfolk troede var 
muligt. Jeg håber at se Jørgen til formid
dagskaffe indimellem, så vi ikke glemmer 
alle hans kortærmede vittigheder. 

Lars Wendelboe, som har været en del af 
ledelsen siden 2009, overtager og bliver 
ny viceforstander pr. 1. januar 2017. Jeg 
glæder mig meget til det fortsatte samar
bejde med Lars og ikke mindst til det nye 
samarbejde, Lars og jeg har fået med Lai
la, skolens nye pædagogiske leder, som 
tiltrådte 1. juni.

Sidste weekend i september er for os alle 
på SGE en sjov og aktiv weekend. Det er 
en weekend fyldt med glade mennesker 
og liv på skolen. Men det er også en hård 
weekend, hvor vi alle er meget på. Lørda
gen startede med besøg af forældre, hvor 
vi først mødtes til morgensamling i hallen. 
Her havde vi dagens begyndelse; et lille 
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Gruk, som elev Yacoub læste op. Heref
ter sang vi morgensang, og elev, Emilie, 
fortalte om en hel almindelig dag på SGE. 
Inden vi skulle ud til aktiviteter, var der info 
om L2017 og skolevejledning. Vi havde 
godt 500 personer i gang med alt fra pu
desyning og fællessang til spring, dans, 
parkour og fodbold. Alle fik rørt sig på den 
ene eller anden måde, inden vi fik middag 
i k-grupperne, hvor vi fik snakket om alt fra 
stort til småt på SGE. Et foredrag om ver
densholdet af Rasmus og Johannes vakte 
stor begejstring, så eleverne var helt klar 
til deres egen opvisning lige efter kaffen.

Søndag startede tidligt med rundvisning af 
elever til årgang 17/18. Efterfølgende var 
der information i hallen af forstanderen og 
derpå en lille personlig samtale, hvor vi lige 
fik set hinanden i øjnene. Kl. 13.00 starte
de Efterskolernes Dag med en opvisning 
i springcenteret, og resten af dagen gik 
med rundvisning, aktiviteter og samtaler 
med alle interesserede besøgende, inden 
vi sluttede dagen, og weekenden blev af
sluttet med endnu en opvisning.

I løbet af sådan en weekend bliver skolen 
virkelig brugt. Inklusiv os selv har vi været 
omkring 1500 personer, så der er gået no
get mad, kage og kaffe til. 

Vi har de seneste mange år været på en 
rigtig god skitur til Warth i Østrig og har 
overnattet på hotel i Holzgau  et super 
dejligt sted. Men grundet plads og rejse
tidspunkt har vi til den kommende tur valgt 
at prøve et nyt sted. Vi glæder os til uge 5 i 
2017, hvor vi tager til Jugendhotel Schlos
shof i St. Johann im Pongau og håber på 
en mindst lige så god tur, som vi har haft 
de foregående år.

En skole med plads til 184 elever; er der 
overhovedet plads til fællesskab, bliver jeg 
spurgt. Ja, det er der i høj grad, og det er 
ikke bare noget, jeg tror. Det er noget, jeg 

ved! Du mærker selvfølgelig ikke det store 
efterskolefællesskab hele tiden. Det tror 
jeg ikke, man gør på nogen skole, men vi 
har som stor skole flere muligheder for at 
finde sammen i mindre fællesskaber. Ikke 
kun i kontaktgrupper, familier og på værel
serne, men også i forhold til interesser og 
holdninger. Som jeg ser det, medfører det 
en større chance for at finde nogen at lave 
fællesskab med.

Med en større lærer/personalegruppe me
ner jeg også, at vi nemmere kan håndtere 
elever med særlige udfordringer. For selv 
om vi ikke profilerer os på dette område, 
rummer vi hvert år elever med udfordrin
ger. I 2016/17 spænder vi over en gruppe 
på ca. 35 der er udfordret i forhold til adhd, 
autisme og asberger, ordblind/indlærings
problemer, spiseforstyrrelse og selvskade. 
Vi rummer også indvandrere og flygtnin
ge. Det er min opfattelse, at denne gruppe 
elever også har nemmere ved at finde fæl
lesskaber og venskaber på en stor skole 
som vores.

En af de ting, som kan binde alle fælles
skaber og efterskoler sammen, er fælles
sang. Fællessang giver os mulighed for 
at tale om ting, der er svære for os. Ting 
man specielt som teenager kæmper med 
og spekulerer over. Samtidig er fællessan
gen noget, eleverne kan tage frem igen og 
igen, når de ser tilbage på deres eftersko
leophold. Et fællesskab som holder ved, 
selv om opholdet slutter.

Vi har gang i mange vedligeholdelsesop
gaver og nye investeringer. Men det, jeg 
vil nævne her i årsskriftet, er måske en lille 
ting for nogen, men for Jens pedel er det 
en epoke, som er slut. Siden skolen blev 
bygget, og selvfølgelig i al den tid Sorø 
Gymnastikefterskole og Ungdomsskole 
har ligget her på Topshøj, har skolen haft 
sit eget vandværk. Jens har siden 1996 
lyttet til pumperne og tankene og har lært 

alle lyde og særheder ved vandværket 
at kende og kunne hurtigt afhjælpe pro
blemer. Der har dog været lidt problemer 
med vandprøverne, ikke noget alvorligt, 
men det er alligevel ikke rart at have den 
bekymring hængende over hovedet, sam
tidig med at anlægget blev testet til det 
yderste hver dag på grund af det øgede 
elevtal. Derfor besluttede Jens og jeg at 
lukke vandværket og boringen for at blive 
tilkoblet det offentlige vand fra Frederiks
berg vandværk. En æra er slut, og Jens 
har fået en bekymring mindre. 

For 3. gang skal SGE være med til DGI’s 
Landsstævne. Vi har i mange år givet ele
verne fri til at kunne deltage i de amtshold, 
som tidligere blev oprettet i forbindelse med 
Landsstævner. I Holbæk deltog efterskole
holdet med 18 elever, i Esbjerg var vi af
sted som Sorø Gymnastikefterskole og her 
til L2017 i Aalborg er der i skrivende stund 
150 forhåndstilmeldte elever, så det bliver 
spændende at se, hvor mange vi bliver, når 
den endelige tilmelding er færdig. På lands
plan regner man med ca. 5500 elever på 
det store efterskolehold. Om det bliver det 
største efterskolehold til dato, ser vi først 
til sommer, når holdet går på gulvet første 
gang, fredag den 30. juni 2017.

Vi er alle mennesker og reagerer derfor 
ofte menneskeligt, hvilket ikke altid er den 
mest givtige måde. Den, der har mest brug 
for hjælp, er ofte den, der reagerer på må
der, så man har mindst lyst til at give hjæl

pen. Når man har lyst til at skubbe væk og 
skælde ud, skal man altså ofte gøre det 
modsatte. Det kræver overskud at styre 
sig selv og reagere anderledes, end ens 
følelser ønsker det. Som personale på en 
efterskole skal vi være meget bevidste om 
dette, men vi fejler også og skal konstant 
samarbejde for at opnå så optimale løs
ninger som overhovedet muligt. 

Det kræver sin kvinde/mand at stille sig 
op og tale foran en flok på 20-25 stykker 
i en klasse, men der skal endnu mere til, 
når det er foran 180185 kammerater. Når 
vi har morgensamling her på SGE, er det 
eleverne, der på skift læser ”Dagens be
gyndelse” højt for resten af flokken. Det er 
som regel et lille digt eller gruk, men kan 
også være en lille historie. Det gør vi for at 
modne eleverne og øve dem i at stå frem 
og tale i en større forsamling – og findes 
der noget bedre sted at øve og måske fejle 
end i trygge rammer på en efterskole?

Jeg er sikker på, at personalet er enig med 
mig i, at det går godt, nej, det går rigtig 
godt her på SGE! Og jeg glæder mig til 
den kommende tid, hvor jeg skal se, hvor
dan elevflokken udvikler sig og lærer en 
masse om sig selv, om fællesskabet og 
selvfølgelig bliver klogere på det faglige 
og livet.

Tak for en god tid på Sorø Gymnastikef
terskole.
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Mindeord Else Bagge
Fredag den 30. september blev Else Bagge begravet, Kirkerup Kirke dan
nede rammen for en flot højtidelighed, Præst Marianne Myssen sagde 
blandt andet:

“Lad ikke solen gå ned over din vrede„
Elses mantra var ikke til at tage fejl af. For det er ikke meningen at vi skal 
lade modgang og vrede fylde vores liv med hinanden, det er det for kort 
til – livet, og sådan en læresætning vidste Else var vigtig at have med sig, 
og hun levede selv efter det:  At sige undskyld, at sige tak, at være ydmyg, 
hjælpsom, at give ud af sig selv med rund hånd til dem hun elskede, var en 
del af Elses DNA, så fast indgroet i hende at hun udstrålede det udadtil og 
lærte jer alle at leve med det som et baggrundstæppe i jeres liv.

Efterfølgende var vi mange som tog imod indbydelsen til en kop kaffe 
hjemme hos Helge og pigerne. Else Bagge startede på Sorø Ungdoms
skole i 1982 i rengøringsafdelingen. Else var meget seriøs og grundig med 
sit arbejde, og man kunne altid regne med, at tingene blev gjort, når Else 
havde lovet det. De første mange år havde Else ikke meget med elever at 
gøre og ønskede det heller ikke, men gennem årene ændrede hendes job 
og indstilling sig, og de sidste mange år styrede Else den daglige elevren
gøring, hvor hun hjalp og instruerede og kontrollerede eleverne. Der blev 
indført små præmier til de elever, som gjorde deres opgave bedst, og til 
dem som var mest hjælpsomme. 

Flere kollegaer søgte vejledning hos Else og fik tips og ideer til forskellige 
problemer, samt en hyggesnak. Først under trappen og senere oppe på 
rengøringskontoret. Vi vil mindes Else som et godt menneske og en god 
kollega.

Hvil i fred Else
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Den mest attraktive  
undervisningsinstitution
AF SUSANNE QWIST

Vi vil være den mest attraktive undervis
ningsinstitution.

Vi har i de seneste 6 år arbejdet målrettet 
på at sikre en skole, der er dynamisk og 
fremtidsorienteret. Og vi fortsætter. Vores 
vision er, at vi vil være den mest attraktive 
undervisningsinstitution. Og sammen med 
skolens formål og værdigrundlag er det 
nogle klare pejlemærker. 

Først satsede vi stort på de fysiske ram
mer. Vi har bygget et springcenter – og 
en grusfodboldbane, et fitnesscenter, 
renoveret værelser, sat nye vinduer i, 
og i det hele taget sørget for en løbende 
 vedligeholdelse.

Dernæst har vi moderniseret skolens ved
tægter, som gør ting nemmere og mere 
gennemskuelige. Beslutningen er lagt 
derhen, hvor ansvaret også ligger. Vi lever 

i et samfund, hvor næsten alt skal doku
menteres og ansvaret placeres, og det af
spejler vedtægterne. Det er også vigtigt at 
understrege, at vi ikke var nået hertil uden 
opbakningen fra skolekredsen.

Det samfundsmæssige fokus på faglighed 
betyder, at vi har styrket det pædagogiske 
og det faglige – nemlig ved at ansætte en 
pædagogisk leder, som kan styrke samar
bejdet mellem lærerne, øge fagligheden 
og lede den pædagogiske udvikling. 

Sidste tiltag er køb af grusgraven – lige på 
den anden side af vejen  med de mulig
heder, der ligger i udnyttelsen  adventure, 
friluftsliv samt pplads m.m.  

Stadig flere unge vælger et efterskole
ophold.  Elever og forældre efterspørger 
større faglighed. En ny analyse fra Efter
skoleforeningen, der har spurgt 1700 for
ældre, hvorfor de har sendt deres barn 
på efterskole, viser, at 79 % af de elever, 
der starter på efterskole, har brug for at få 

afklaret, hvilken uddannelses og karriere
vej, de skal vælge. Undersøgelsen viser 
også, at forældrene ser efterskoleopholdet 
som en investering, der skal gøre deres 
børn robuste til at klare sig godt i deres 
videre uddannelsesforløb – både socialt, 
personligt og fagligt – og undersøgelsen 
viser, at det stort set er lige stort på tværs 
af indkomstgrupper.

På den politiske front er der igen – igen 
 diskussion om efterskolerne. I skriven
de stund forhandles regeringens udspil 
til finanslov for 2017. Med finansforslaget 
skal efterskolerne spare 100 mio. kr. om 
året – et omprioriteringsbidrag (effektivise
ringskrav!!)  og at efterskolerne fremover 
kun vil få tilskud til 41 skoleuger. Mange 
skoler har 43 uger – vi har 42 uger. Efter
skoleforeningen arbejder på at ”begrænse 
skaden” til 42 uger – ligesom ompriorite
ringsbidraget er i fokus.

Det er også tankevækkende, at regeringen 
bruger meget store summer på en udflyt
ning af arbejdspladser, samtidig med at 
økonomiske indgreb mod efterskolerne 
kan være anledning til at nogle evt. må 
lukke, andre drosle ned i netop landdistrik
terne. Efterskoleforeningen anslår, at det 
kan nedlægge 600 arbejdspladser – en 
væsentlig del af dem i landdistrikterne. Ef
terskolerne er et væsentligt aktiv for mange 
lokalsamfund – de skaber arbejdspladser, 
omsætning og byder lokalsamfundet ind.

Vi håber på at forslaget til det voldsomme 
indgreb bliver mindsket. Når Årsskriftet 
udkommer kender vi måske resultatet.
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Jørgen takker af
AF JØRGEN NIELSEN, VICEFORSTANDER

Efter 11½ år som viceforstander er det nu 
tid at sige tak for denne gang. 

Fra 1. maj 2005 og til i dag har jeg haft 
kontakt med mere end et par tusinde ele
ver og endnu flere forældre.

Det har været dejligt at møde og arbejde 
omkring unge mennesker – som regel gla
de, aktive og krævende teenagers. Langt 
de fleste har haft en fantastisk tid som ef
terskoleelever, og et meget lille antal har 
haft svært ved at profitere af opholdet.

Skoledelen har været omdrejningspunkt 
i mit virke, med alt hvad dette medfører 
bl.a. af planlægning af brobygning, ter
minsprøver og censorarbejde samt hånd
tering af karakterer og prøvebeviser.

Når man arbejder med gode kollegaer på 
en dynamisk arbejdsplads med plads til 
forskelligheder og afprøvning af nye tan
ker og idéer, kan det være lidt vemodigt 
at slutte.

Men jeg har dog valgt nu at nyde mit otium 
i Næstved, hvor vi flyttede til for et års tid 
siden. Jeg bor tæt på Herlufsholm Skov  
med gennemløb af Susåen, hvor jeg i min 
kano kan se tilbage på alle de oplevelser, 
som Sorø Ungdomsskole og senere Sorø 
Gymnastikefterskole har budt på:

Samværet med de unge mennesker, hyg
gesnakken på gangene og kontoret, mas
sage af småskavankerne, opvisninger, 
skiture, forældresamarbejdet, rystesam
menture, fastelavns og gallafest, trænings
passene på diverse hold og meget mere.

Desuden har jeg nydt samarbejdet om
kring skolens udvikling og set vækst i både 
elevtallet og bygningsmassen. At det fag
lige niveau, det pædagogiske aspekt og 
fokus på trivsel også har fået et gevaldigt 
løft, glæder mig meget, og jeg vil gerne 
ønske held og lykke i håbet om, at I sam
men støtter op om visionen for skolen:

At være den mest attraktive undervis
ningsinstitution.

Jørgen Nielsen
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Sorø Gymnastikefterskole besluttede for 
to år siden at få en indendørs parkourba
ne, og skolen valgte også at gå andre veje 
end de eksisterende parkourbaner. Vi har 
brugt rigtig lang tid på at gennemtænke og 
udvikle et anderledes parkourmiljø.

Skolen havde i forvejen kontakt til gruppen 
Street Movement, da vores to timelærere 
i parkour kommer herfra. Så det var nær
liggende at samarbejde med arkitekt og 
parkourudøver Mikkel Rugaard derfra. 
Mikkel lyttede til de mange ønsker fra sko
len og eleverne og kombinerede dem med 
sin egen viden om parkour og selvfølgelig 
de mange myndighedskrav og krav om 
brandsikkerhed.

Et af ønskerne var at lave et parkourcen
ter, der både var rummeligt og samtidig 
havde en skulpturel værdi. Skal man døm
me efter begejstringen hos talerne ved 
indvielsen den 30. oktober, opnåede vi 
netop dette.

Forstander på Gerlev Idrætshøjskole Finn 
Berggren, der var den første skole, der fik 
parkour på programmet, var inviteret med 
til indvielsen, og han sagde blandt andet:

”Et fantastisk rum, der indeholder essen

Nyt parkourcenter
AF LISE RAVNKILDE

sen af, hvordan parkour og kultur kan ud
vikle sig sammen. Et rum, der inviterer til 
bevægelse og samtidig er æstetisk flot. Et 
parkourcenter, der i den grad bringer park
our ind i en anden æra”.

Det helt unikke ved Sorøs nye parkour
center er, at det er lavet i bambus. Der er 
ikke bare lavet en bane i den gamle gym
nastiksal. Den gamle gymnastiksal er ble
vet til et helt specielt miljø. De skulpturelle 
bambusforhindringer kombineret med rails 
i forskellige højder fylder rummet, og i den 
ene ende af salen er et stort stykke gulv 
beklædt med spiethmåtter.

Før opholdt alle sig ofte i springcentret, 
også parkourfolket. Nu har de fået deres 
eget sted med plads til aktivitet, men også 
et sted at samles om aftenen. Det nye par
kourcenter er fremtidssikret ved, at der er 
gjort plads til at åbne ydervæggen, så der 
kan skabes sammenhæng med det uden
dørs område.

Før blev træningen begrænset af mørke 
og kulde og ikke mindst regn, der besvær
liggjorde træningen. Nu kan der trænes, 
selvom det sner eller regner. Noget der 
tiltaler de to timelærere Johan Vang og Mi
chael Berggren, som begge er begejstre

de for det nye center.

”Det giver meget bedre muligheder for 
kontinuerlig udvikling hele året”, fortæller 
Johan Vang. 

Michael Berggren kan allerede nu mærke 
forskel på elevernes motivation. ”Hele ar
kitekturen og rummet inviterer til bevægel
se, det gør eleverne mere motiverede og 
engagerede”, fortæller han.

Hos eleverne er begejstringen også mærk
bar, såvel hos den rutinerede udøver som 
hos nybegynderen.

En af de helt nye til parkour er Mille Riis 
Sommer fra Bornholm. Inden hun starte
de på Sorø, havde hun kun prøvet at lave 
parkour en gang. Til gengæld har hun 
dyrket kampsport og hiphop samt kørt på 
skateboard.

”Det er megafedt, at skolen har sit eget 
parkourcenter, og vi må bruge det, når vi 
har lyst. Det er fedt at kunne gå herned 
klokken ni om aftenen og brænde noget 
energi af”, fortæller hun storsmilende.

En anden af eleverne, Kristoffer Wans
cher fra København, er garvet parkourud
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øver. Han har dyrket parkour i seks år hos 
Game i København. Han holdt en flot tale 
under indvielsen.

”Det er fedt, at det er et anderledes center 
end hos Games. Det giver både udfordrin
ger og opfordrer til eget initiativ”, fortalte 
han bagefter.

Med det nye parkourcenter har Sorø Gym
nastikefterskole bragt sig helt i front af træ
ningstilbuddene til parkourudøvere.

Parkour opstod i Paris som en måde at be
væge sig i bymiljøet. At komme fra A til B 
så hurtigt og effektivt som muligt kun ved 
brug af sin krop. Parkour kom til Danmark i 
starten af 00’erne og har fundet vej til gym

nastiksale og haller, her kan man øve sig 
i sikre og kendte omgivelser, inden man 
løber rundt ude i betonen.

Flere af idrætsefterskolerne har også fået 
parkour på programmet som linjefag og 
derfor også indrettet faciliteter til inden
dørs træning.

På Sorø Gymnastikefterskole går gymna
stik og parkour fint i spænd med hinanden. 
Alle elever har minimum tre timers fælles
gymnastik, parkour og gymnastiktræning 
supplerer hinanden fantastisk. Især den 
fokuserede coretræning i parkour er me
get anvendelig i gymnastik, for eksempel 
når eleverne skal lære at skrue.
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Nyt personale  
- Laila Hansen

Jeg hedder Laila Hansen og blev ansat 
som pædagogisk leder på SGE den 1. 
juni 2016. Jeg har netop rundet 45 år, er 
gift med Lars og sammen har vi 2 børn: 
Christian på 15 år og Ida på 12 år. Jeg 
kommer oprindeligt fra Lolland, men bor i 
naturskønne Ejby i Hornsherred med fjord, 
ådal og skov omkring os, hvor jeg nyder at 
gå lange ture. 

Jeg har altid dyrket meget sport, men 
egentlig kun gymnastik og spring i den 
tidlige barndom. Jeg var fuldstændig bidt 
af at spille håndbold, men stoppede pga. 
skader, da jeg var 20 år. Ved siden af 
håndbolden har jeg hen over årene spillet 
fodbold, badminton, tennis og dyrket atle
tik og i hele mit voksne liv været håndbold
træner og lavet foreningsarbejde.  Sport, 
og dermed bevægelse, træning, kamp

gejst, holdånd og fællesskab, har altid væ
ret en vigtig del af mit liv. 

Nu laver jeg pilates og outdoor fitness (og 
sejler havkajak, hvis vejret er godt og fjor
dens vand er stille.  Herudover bruger jeg 
mest mulig fritid med min mand og vores 
børn, og vi elsker både at skrue helt ned 
for tempoet og slappe af derhjemme, men 
også at rejse og opleve nye steder, når der 
er mulighed for det. 

Min baggrund er meget broget og består 
af uddannelse fra Handelshøjskolen og 
erfaring fra erhvervslivet, inden jeg blev 
lærer på Roskilde Handelsskole fra 1999 
til 2005, hvorefter jeg læste Pædagogik 
& Uddannelsesstudier på RUC og Cand. 
Pæd. Soc. på AU og blev færdig i 2011. 
Herefter har jeg været skolekonsulent i 
Lejre Kommune, ekstern LPunderviser og 
vejleder på UCN samt underviser på pæ
dagogisk assistentuddannelse i Holbæk. 

Det var mit brændende ønske at arbejde 
med pædagogisk udvikling i et dynamisk 
miljø samt en drøm om at være på en ef
terskole, der er blevet forenet på SGE, og 
jeg glæder mig hver eneste dag over at 
være en del af livet, fællesskabet og ud
viklingen på Sorø Gymnastikefterskole.  
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Halløj!

Jeg hedder Louise Kristensen og startede 
i køkkenet 1/1116. Jeg er uddannet ernæ
ringsassistent 1996. Det er hovedsageligt 
sygehuskost samt mad til ældre, jeg har 
beskæftiget mig med. Så da jeg fik tilbudt 
arbejde på SGE, var jeg ikke et sekund i 
tvivl. Unge mennesker masser af positiv 
energi....  Ja tak.

Privat bor jeg i Pedersborg i Sorø sam
men med min kæreste Morten samt vo
res 2 drenge Oscar og Albert. Oprindeligt 
kommer jeg fra Nordjylland, men har siden 
2001 været bosat her på Sjælland.

Min fritid bruger jeg på spinning/løb samt 
familie og venner.

Jeg glæder mig helt vildt til at arbejde 
sammen med de unge mennesker frem
over. Så vi ses.

Louise Kristensen Thilde Hansen

Hej alle sammen

Jeg hedder Thilde og starter på SGE d. 1. 
november, og jeg glæder mig rigtig meget.

Jeg er meget glad for at være lærer og 
kan bidrage med 15 års undervisningser
faring, dels fra efterskoleverdenen, dels 
fra den merkantile erhvervsuddannelse 
(HG) samt de frie grundskoler, hvor jeg ho
vedsageligt har undervist i tysk og dansk. 
Tysk er simpelthen det bedste fag man 
kan undervise i!

Jeg har tidligere arbejdet på Fårevejle Fri
og Efterskole, og jeg vil rigtig gerne igen 
opleve den specielle ånd, fællesskabet og 
samværsformerne, der er på en eftersko
le. Jeg ser frem til at være en del af elever
nes liv på skolen og se dem i forskellige 
kontekster. 

Jeg er 41 år og bor i Tølløse sammen med 
min kæreste Christian, der arbejder som 
stævnekoordinator i Dansk Skoleidræt. Vi 
har to piger  Anna på 12 år og Ida på 8 
år. Jeg har spillet håndbold i mange år og 
har nu fået debut på vores oldgirls hold! 
Desuden har jeg indenfor de sidste par 
år opdaget glæden og fornøjelsen ved at 
dyrke yoga. 

Men alt i alt glæder jeg mig til hverdagen 
på SGE.

De bedste hilsner

Thilde
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Skolens personale  
og bestyrelse 
Personale 16/17 Stillingsbetegnelse
Karsten Haim Forstander
Jørgen Nielsen Viceforstander 
Laila Hansen Pædagogisk leder
Lars Wendelboe Afdelingsleder
Johannes Juulsgaard Afdelingsleder
Rasmus Vinther Sinding Afdelingsleder
Kirsten Johansen Sekretær

Anja Hames Lærer 
Christoffer Færch Lærer
Else VindAndersen Lærer
Emil Wittsten Jensen Lærer
Frederik Færch Lærer
Jannik Lassen Lærer
Jeanette Hald Lærer
Johan Hansen Lærer
Josefine Auerbach Lærer
Kristoffer Bjørn Lærer

Pænt goddag :)

Jeg hedder Tanja og sidste år (15/16) hav
de jeg mit første år som efterskolelærer, 
hvilket er en helt anden tilværelse end li
vet som universitetsstuderende. Det har 
fra dag ét været spændende, udfordrende 
og lærerrigt  specielt fordi alle ansatte på 
skolen har mødt mig med åbne arme og 
en altid hjælpende hånd. Jeg er vild med 
mine kollegaer!

Jeg har lavet opvisningsgymnastik og 
TeamGym på eliteniveau i Fensmark, hvor 
jeg også er vokset op. Derefter er det ble
vet til TeamGym i Eskilstrup og Slagelse 
GF. Jeg har selv gået på efterskole på Vej
strup og været elev på Gymnastikhøjsko
len i Ollerup. I de sidste par år har den stå
et på deltagelse på forskellige hold, bl.a. 
Vejstrups Lillehold, Repholdet i Århus og 
Ollerups Elitehold.

Jeg har en bachelorgrad i Idræt fra Aarhus 
Universitet og masser af år på min unge 
bag indenfor at undervise. Jeg har trænet 
alt lige fra minidrenge og piger til rutine
rede damer samt DGI Østjyllands Repræ
sentationshold. I den nuværende, samt 
sidste sæson, har jeg undervist rutinerede 
damer i Slagelse og i år har jeg også fået 
en fod indenfor Slagelse GFs Juniorpiger, 
som rytmetræner.

Jeg er vild med efterskolekonceptet og jeg 
er utrolig glad for at skolen har ville behol
de mig efter mit barselsvikariat for Rikke, 
så jeg kan give hver årgang et ligeså godt 
år som jeg selv havde på mit efterskoleår.

Tanja Mazur
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Lasse Nielsen Lærer
Lærke Ilkjær Apelon Lærer
Martin Myssen Lærer
Michael Berggren Lærer
Mie Petersen Lærer
Morten Sørensen Lærer
Nana Regnér Lærer
Nina LeiseHansen Lærer
Rikke Sinding Lærer
Søren Thuesen Lærer
Tanja Mazur Lærer
Thilde Hansen Lærer
Ulrik Lind Mortensen Lærer

Hans Andersen Pedelmedhælper
Jens Larsen Pedel
Karin Uhre Rengøringsassistent
Lene Ottesen Nielsen Køkkenassistent
Louise Kristensen Køkkenassistent
Mette Hansen Køkkenassistent
Susanne Thomsen Køkkenleder
Tina Sørensen Køkkenassistent
Tomas Nielsen Pedel
Vibeke Bagge Rengøringsassistent

Susanne Qwist Formand
Niels Eghøj Nielsen Næstformand
Ulla Ingemann Nikolajsen Bestyrelsesmedlem
Ulrik Lefevre Bestyrelsesmedlem
Kaj Jensen Bestyrelsesmedlem
Frank Veje Rasmussen Suppleant

Bestyrelsen 16/17 Stillingsbetegnelse

Hvad skal der SGE i Berlin? 
AF WILLIAM JØRGENSEN OG SIMONE MATHIASEN FRA PARKOUR- & DANSEN-LINJEN 

I starten af oktober tog parkour og dans 
sammen afsted til Berlin. Forventnings
glæden kunne ingen ende tage. Efter 8 
lange timer i bus ankom vi til Berlin udmat
tede, men ikke desto mindre spændte og 
klar på eventyr i Tysklands hovedstad. 

Vejret i Berlin var ikke på parkourdrenge
nes side, efteråret var kommet, regn og 
blæst var der nok af, men det stoppede os 
ikke helt. Parkour besøgte utallige spots 
specifikt udvalgt af Johan og Michael. 
Overfladerne var spejlglatte, derfor skulle 
teknikken være på plads. Johan og Mi
chael havde arrangeret bouldering, som 
er fri klatring til en højde af maks. 3 me
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Island med SGE
AF SOFIE BENDIX, NANNA S E KAPPEL OG KAROLINE BJØRK FRA SPRINGGYMNASTIK-LINJEN

Lige landet
På Island oplevede vi en masse spænden
de ting, som vi gerne vil fortælle om. Det 
første vi gjorde, efter vi var landet, var at 
tage over til Gerpla, hvor vi skulle bo og 
træne. Det er Islands største gymnastik
forening, og vi var så heldige at få lov til at 
opleve og bruge deres springcenter.

Svømmehal
De er utroligt glade for svømmehaller på 
Island. Stort set alle steder man kom hen, 
lå der en svømmehal. I Gerpla lå der også 
en svømmehal, som vi badede i et par 
gange. Vi var også i Reykjaviks svømme
hal, som er et stort udendørs og inden
dørs vandland. Vi badede, kørte i vandrut
chebaner, og gik fra iskolde bassiner til 
45° varme jacuzzier.

Den Gyldne Cirkel 
En af dagene var vi ude på sightseeing for 
at se nogle af Islands mest kendte attrak

tioner. Vi startede med at gå på en sti med 
klippeomgivelser mellem de to kontinenter 
Amerika og Europa. Det andet, vi så, var 
det, som betragtes som Islands smukke
ste vandfald, “Gullfoss”, et todelt vandfald 
med ståpladser helt ud til vandet. På turen 
skulle vi se det Geotermiske Geysirom
råde, hvor vi flere gange så, hvordan de 
fantastiske gejsere sprang op. Sidste stop 
var “The Secret Lagoon”, det er en varm 
kilde, som man kan bade i. 

Rundt om lagunen var der mindre kilder, 
som var op til 90100°, altså var der ko
gende vand lige ved siden af, hvor vi ba
dede. 

Spring i Gerpla
Vi fik jo den fantastiske mulighed at bru
ge Gerplas faciliteter til at udvikle vores 
gymnastik. Gerpla er super dygtige til red
skabsgymnastik, og deres springcenter 
er proppet med redskaber. Det var super 

ter. Dette var nyt og lærerigt for de fleste, 
og helt sikkert noget vi ikke glemmer. En 
masse udfordringer, stunts, grin og kon
kurrencer var hovedelementerne i park
ourtræningen. 

Flying Steps Academy og deres instruk
tører tog godt imod os dansenymfer. Vi 
var klar til sved, frustrationer og ømme 
muskler. Vi prøvede blandt andet afrofu
sion, hip hop, voguing, contemporary og 
en masse andet. Vi pressede os selv til 
det ypperste på koncentrationen og vores 
fysiske kondition. Uanset niveau var det 
lærerigt og udfordrende for os alle. 

Vi spiste en masse tysk mad sammen, 
blev udfordret i tysktale, vi shoppede og 
delte en masse grin og finurligheder. Vi 
legede turister i Berlin. Vi besøgte blandt 
andet Brandenburger Tor, Siegessäule og 

Holocaust. Da vores buschauffør trans
porterede os rundt i Berlin, blev vi under
holdt af Filosoffen og Spekulanten  bedre 
kendt som ”Det rullende talkshow”. De 
filosoferede og spekulerede over lumre 
romancer imellem os, hverdagens små og 
store problemer i Berlin, og de fik os til at 
sætte spørgsmålstegn ved tilværelsen.

Til trods for trætte kroppe og nye indtryk 
kom vi tættere og tættere på hinanden, 
som dagene gik. Både som linjefag, men 
også som et samlet fællesskab. Vi slutte
de turen af med at klatre i fællesskab, og 
alt i alt bliver dette en tur, som vi aldrig vil 
glemme. 

På parkours og dans’ vegne takker vi af 
med et smil på læben og et citat på hjer
nen: ’Husk at hygge’.
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fedt at få lov til at prøve kræfter med en 
ny form for gymnastik. Også selv om man 
tydeligt kunne se, at vi bestemt ikke er red
skabsgymnaster. De havde heldigvis også 
stortrampoliner, fiberbaner og airtracks. Vi 
sprang stort set alle dage og hyggede os i 
springcenteret. Vi fik også lov til at se nog
le af de meget dygtige og super kompe
tente springere fra Gerpla. Vi lavede ting 
som “skruefredag”, hvor vi fik styr på vores 
skruer og skruede igennem. Der var også 
en masse, der lærte nye spring, og det kan 
vi kun takke vores dejlige trænere for.

Aftener i Gerpla 
Vi nød aftenerne i Gerpla utroligt meget. Vi 
hyggede meget, og vi savner det allerede 
helt vildt. Folk sad og spillede spil, fik en 
late nightsnack eller sad bare og snakke
de. Kortspil var især populært, og nogen 
opfandt et nyt spil, der hedder “Smatkran”. 
Man kunne også altid regne med, at læ
rerne lavede noget sjovt eller havde en 
hyggelig samtale, man kunne være med i. 

Fridag
Om torsdagen havde vi en dag fri, hvor vi 
selv kunne bestemme, hvad vi ville lave. 
Man kunne joine Lasse, Jannik og Ulriks 
guidede sightseeing rundt i Reykjavik. 
Man kunne også vælge selv at gå rundt og 
udforske Reykjaviks centrum. Vi valgte at 
gå rundt sammen i en lille gruppe på fem. 
Vi kiggede på butikker, spiste donuts og så 
byens smukke arkitektur. Reykjaviks be

boere er utroligt gode til udsmykke deres 
huse og butikker, så det var rigtig hyggeligt 
og flot at gå at kigge på. 

Hvalsafari og hesteridning
Om fredagen kunne man vælge, om man 
ville ud og ride på islandske heste. På 
rideturen travede vi rundt og kiggede på 
Islands smukke natur. Hvis man ikke ville 
ud og ride, kunne man svømme i Gerplas 
svømmehal eller blive i Gerpla og slappe 
af og hygge sig. Efter det var vi på hvals
afari. Vi havde super flotte neongule fly
verdragter på, og vi så brandgodt ud. Vi 
så godt nok ikke nogle hvaler, men vi så 
delfiner og en helt fantastisk solnedgang.

Blue Lagoon
Endelig skulle vi i Blue Lagoon. Vi var alle 
spændte, og vi glædede os meget til at se, 
hvordan det så ud. Vandet derinde var helt 
blåt, og man kunne ikke se meget mere 
end folks ansigter. De uddelte gratis hvi
de ansigtsmasker, så alle folk svømmede 
rundt og lignede spøgelser. 

Hjemrejse 
Den sidste dag kom, og vi skulle hjem. Vi 
ankom til lufthavnen og fik tjekket vores 
bagage ind. Så havde vi ca. 1 time til at gå 
rundt og shoppe og nyde den sidste tid på 
Island. Det var super hyggeligt, og tiden 
gik hurtigt. Så boardede vi og fløj tilbage 
til Danmark.
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Teamgymlinjen på tur  
i Slovenien
AF SOFIE, JOSEFINE OG EMMA FRA TEAMGYMLINJEN

Søndag aften d. 9 oktober, da vi ankom 
på skolen efter weekend, blev alle team
gymeleverne præsenteret for reglementet 
inden for teamgym. Vi blev præsenteret 
for, hvordan dommerne til konkurrencer 
bedømmer gymnasterne, og hvad der skal 
fokuseres på for at score de høje point og 
blive godt placeret. Det gjorde os elever 
meget klogere på, hvordan konkurrencer
ne forløber, så vi var forberedte og havde 
mere forståelse for, hvad vi ville opleve til 
EM i Slovenien. 

Mandag d. 10 oktober startede vores tur 
med linjefaget teamgym for alvor. Dagen 
startede med, at vi spiste fælles morgen
mad i spisesalen, hvorefter vi gjorde klar 
til at cykle mod Kragerup Gods kl 10.00. Vi 
cyklede ca. 23 km og ankom så til Krage
rup Gods. Det tog os cirka 2 timer at cyk
le. Der stod en mand klar til at tage imod 
os, da vi ankom. Han introducerede os for 
Bumperfodbold, som er fodbold, hvor man 
er iført en stor oppustelig bold, der dækker 
hele overkroppen og hovedet. Det var en 
super sjov oplevelse, fordi vi skulle sam
arbejde på en helt ny måde. Det var især 
sjovt, da vi fik lov at vælte trænerne om
kuld iført de store bolde. Da vi havde brugt 
næsten al vores energi, skulle vi hen og 
have varmen og mad i en hytte. Vi sad med 
tæpper og hyggede en times tid, hvorefter 
vi skulle videre ud til Go High. Vi blev igen 
introduceret for diverse sikkerhedsregler, 
nu, hvor vi skulle op og klatre i højderne. 
Vi blev hurtigt sendt ud på banerne og fik 
brugt en masse kræfter og energi. Efter en 

masse timer oppe i træerne var det tid til 
at vende hjemad. Det var en super fed og 
udfordrende oplevelse, især for dem med 
højdeskræk. Man skulle prøve grænser af 
og hele tiden presse sig selv. Udover det 
skulle man også hele tiden være koncen
treret, lige indtil man trådte ned på jorden 
igen. Vi cyklede efterfølgende tilbage mod 
efterskolen, hvor der ventede os varm 
suppe, nu hvor vi havde cyklet omkring 50 
km i regnvejr. Senere på aftenen var der 
film i hallen.

Tirsdag d. 11. oktober stod vi op, spi
ste morgenmad og smurte madpakker. 
Kl. 9.30 var der morgentræning, hvor vi 
sprang i springcenteret. Derefter fik man 
lidt tid til at få pakket det sidste, og kl. 
14.00 smuttede vi ud i bussen, og så gik 
turen afsted til Maribor i Slovenien. 

Onsdag d. 12. oktober ankom vi til hotellet 
cirka klokken 10. Vi var meget smadrede 
efter en lang, men hyggelig bustur. Da vi 

havde fået vores værelser og pakket ud, 
var der frokost på hotellet, hvor vi spiste 
pizza. Vi fik udleveret et kort, så vi kunne 
tage bussen gratis. Derefter tog vi ud til 
hallen for at se kvalifikation for Juniorræk
ken. Vi spiste aftensmad i hallen, og efter 
et par timer tog vi hjem til hotellet igen. Vi 
gik hurtigt i seng, da folk var meget trætte 
efter en lang dag. 

Torsdag d. 13. oktober stod vi op og spiste 
morgenmad på hotellet. Derefter tog vi en 
gondol op til bjerget, som lå 1,5 til 2 km fra 
hotellet. Oppe på toppen af bjerget lavede 
vi tilløbs og konditionstræning i en times 

tid. Efter vi havde trænet, kunne man væl
ge at tage gondolen ned eller at gå hele 
vejen ned ad bjerget. Ved frokosttid skul
le vi selv tage en bus ind mod byen til et 
stort shoppingcenter, hvor vi fik penge til 
frokost. Vi fik lov til at gå rundt i centeret 
indtil kl. 17.30, hvor vi skulle mødes på 
en restaurant, der lå et kvarter væk. Efter 
vi havde spist lækker mad, fulgtes vi alle 
over til hallen, hvor vi så kvalifikation for 
Seniorrækken. Efter kvalifikationen tog vi 
tilbage til hotellet, hvor vi hyggede, indtil 
vi blev trætte. 

Fredag d. 14. oktober spiste vi igen mor
genmad på hotellet, hvor vi bagefter pak

kede ting til at skulle i svømmehallen efter 
træning. Derefter lavede vi styrketræning 
på parkeringspladsen ude foran hotellet. 
Lige efter vi have trænet gik vi direkte ind i 
vores bus, der kørte os til svømmehallen. 
Vi var i svømmehallen indtil kl. 13. Der kør
te bussen os ind til byen, hvor vi fik penge 
til frokost, som vi selv skulle finde. Efter vi 
havde spist frokost, gik vi hen i hallen i god 
tid, da der var rigtig mange mennesker i 
hallen og knap så mange pladser. I hallen 
så vi finalen for Juniorrækken. Danmarks 
juniordrenge og juniormix vandt guld, og 
Juniorpigerne vandt sølv. Stemningen i 
hallen var noget helt specielt, især når 
de danske landshold var på gulvet. Vi fik 
penge til aftensmad, men man kunne også 
vælge at spise maden, der blev serveret i 
hallen. Da vi havde set konkurrencen, tog 
vi tilbage til hotellet. Da vi ankom til hotel
let, hyggede vi os, og gik derefter i seng. 

Lørdag d. 15. oktober var vi meget heldige 
og fik lov til at sove længe. Efter morgen
maden begyndte vi at pakke vores ting, da 
det var sidste dag i Slovenien for os. Vi tog 
hen i hallen for at se den sidste konkur
rence, som var seniorfinalerne. Danmark 
præsterede igen super godt. Seniorherrer
ne vandt gulv, seniordamerne vandt bron
ze, og seniormix vandt sølv. Efter konkur
rencen tog vi direkte ud i bussen og kørte 
hjemad mod Danmark. Vi kørte hele nat
ten og ankom til efterskolen søndag ved 
frokosttid. 

Vi synes, at det var en super fed oplevel
se, da vi lærte en hel masse om teamgym, 
og man fik meget mere blod på tanden. Vi 
fik en masse inspiration og vilje til at lære 
nye spring og udvikle os, da man selv har 
en drøm om at blive ligeså god og ople
ve de samme ting som nogle af de lands
holdsgymnaster, vi så på turen.  
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Ordene vil ikke rigtig ned på papiret, da bil
lederne flyver af sted i hovedet på mig og 
tager mig langt væk fra Danmark og efter
året. Jeg kan ikke nærme mig lufthavnen, 
uden at det kilder i maven. Sådan er det at 
være rejsende og have udlængsel af den 
allermest alvorlige slags. Denne gang for
lod jeg ikke min familie på den anden side 
af Jorden, men jeg har efterladt dele af mit 
hjerte spredt rundt omkring i Asien.

Jeg har været helt tæt på kontrasterne i 
Indien, jeg har kravlet i vietnamesiske krig
stunneller og surfet på bølgerne ved Balis 
kyster. Udover fornøjelse har vi også lavet 
frivilligt arbejde, hvilket har været en kæm
pe oplevelse og udfordring. Man bliver 
pludselig meget taknemmelig for, hvordan 
det danske system er bygget op, men jeg 
ved nu, at jeg skal tilbage til Indien og gøre 

en forskel for mine elever dernede.

To måneder med min lillesøster og bedste 
rejsemakker ved min side – mere kunne 
jeg ikke have ønsket mig.     

Overvejer du at tage rygsækken på og 
drage ud i verden, så kan jeg kun sige en 
ting – GØR DET! At rejse er det eneste her 
i verden, du kan købe, som gør dig rigere.

My wanderlust part 2: 
Backpacking

Skal alle virkelig  
på gymnasiet? – Ikke mig 
Har man gode karakterer skal man på 
gymnasiet. Har logikken ikke altid lydt så
dan? Jeg syntes i hvert fald ikke, jeg hav
de andre valg dengang, jeg gik på SGE og 
skulle til at vælge, hvad jeg skulle bruge 
mine næste år på. Med en privatskole, 
topkarakterer og et stort engagement i ba
gagen, kunne jeg i hvert fald ikke se andre 
muligheder, end at jeg skulle igennem et 
gymnasium. Det var egentlig ikke fordi jeg 
gad, men det skulle jeg bare. 

Så det gjorde jeg. Jeg kom ind på Stenhus 
Gymnasium i august 2012. Jeg klarede 
mig rigtig godt, var godt med i timerne og 
havde gode venner. Men jeg kedede mig. 
Jeg kunne virkelig ikke se nogen ende på 
al den læsning. Og hvad skulle jeg egent
lig bagefter? 

Da vi nåede til efterårsferien, kunne jeg 
ikke klare at gå på gymnasiet mere. Det 
var bare slet ikke mig, så jeg blev én af 
de 20 procent, der falder fra, før studen
terhuen er i hus.  

Jeg var kun 16 år gammel og meget for
virret, for hvad skulle jeg nu. Min mor ville 
ikke have, jeg droppede ud, før jeg havde 
noget andet. Men hvilke muligheder var 
der egentlig. Jeg kunne ikke erindre at 
have hørt om andet end gymnasiet. Jeg 
kunne komme i tanke om håndværkerud
dannelserne, men det var ikke lige mig, 
og så var der jo selvfølgelig SOSU’erne. 
Men SOSU var jo for dumme og skoletræt
te elever med et lavt gennemsnit, og det 
havde jeg jo ikke. (Ja, jeg var selv meget 
fordomsfuld). 

AF MICHELLE KRISTIANSEN

AF KAROLINE GETTERMANN
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Men da jeg ikke måtte stoppe på gymnasi
et, før jeg havde fundet noget andet, blev 
jeg jo nødt til at vælge et eller andet, så det 
blev alligevel til SOSU.  

Kort efter starten på grundforløbet fandt 
jeg ud af, at hvis man læser til social og 
sundhedsassistent, så kan man rent fak
tisk læse videre på intet mindre end 14 
videregående uddannelser. Det var til at 
starte med ikke helt logisk i mit hoved, da 
SOSUskolen jo kun var for de dumme og 
skoletrætte elever, så hvad skulle de dog 
kunne læse videre for.  

Jeg vil indrømme, at det var svært i starten 
at komme som helt ung pige og skulle pas
se andre mennesker og hjælpe dem med 
det, de ikke selv kunne, men man vænner 
sig utrolig hurtigt til det. Jeg har ofte fået 
spørgsmålet ”Er det ikke klamt at tørre røv 
på gamle mennesker?” Jamen, er det ikke 
også klamt, hvis det ikke bliver gjort? Er 
det ikke klamt, hvis det en dag er din mor 
eller far? Eller dig selv? Svaret er, at nej 
det er ikke klamt. Det er menneskeligt, og 
vi skal bare være glade for, at vi selv kan 
gøre det, ENDNU.

Derudover så laver jeg faktisk også an
det. Det er mig, der nok som den første 
opdager, hvis din mormor har tegn på en 
blodprop. Det er mig, der trøster hende, 
når hun ikke ved, hvor hun er. Det er mig, 
der giver hende sondemad, når hun efter 
sygdom ikke længere er i stand til at spise 
selv. Det er mig, der holder hendes hånd, 
når hun bliver bange, og mig, der får lov 
at suge alt til mig, når hun griner. Det er 
mig, der sørger for, at hun får sin medicin, 
og at medicinlisten altid er opdateret, så 
hun lever lige lidt længere, og det er mig, 
der får al den kærlighed, hun indeholder, 
når jeg bl.a. kommer og vækker hende om 
morgenen. Det er mig, der holder hendes 
hånd, bare fordi hun har lyst, og det er nok 
også mig, der sidder ved hendes senge

kant, når hun skal væk herfra. Det er ikke 
klamt at være SOSU, det er berigende ud
over alle grænser. 

Jeg blev færdiguddannet social og sund
hedsassistent i juni 2016, og jeg har aldrig 
været mere lykkelig over min beslutning 
om at tage en erhvervsuddannelse.

Det var i rigtig lang tid et kæmpe tabu for 
mig, og jeg følte mig helt forkert. Jeg var 
bange for, at folk ville se mig som dum, når 
jeg altid selv havde haft fordommen om, at 
det kun var dumme mennesker, der gik på 
sådan en skole. Sandheden er, at ja, der 
er da dumme mennesker på SOSUsko
len, men er der ikke også det i gymnasi
et? Jeg har været begge steder og kan 
fortælle, at det er lige præcis det samme. 
Jeg var bange for at fortælle andre om min 
beslutning, men nu råber jeg det gerne ud 
til hele verden, for jeg er stolt over, at jeg 
fulgte mit hjerte og gjorde, hvad jeg havde 
lyst til. Jeg har stadig tårnhøje karakterer, 
men det er lige meget, de er nemlig kom
met helt naturligt, fordi jeg har fundet min 
uddannelse spændende. 

Dette er ikke en salgstale for at vælge en 
SOSUuddannelse, men at man skal hu
ske at mærke efter, hvad der føles rigtigt 
for en selv. Jeg siger ikke, at gymnasiet er 
forkert for DIG, men det var det for MIG.
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Åben Træning på  
Sorø Gymnastikefterskole
AF CHRISTOFFER FÆRCH

I sommerferien 2014 blev en ny idé på 
Sorø Gymnastikefterskole sparket i luften. 
En idé, der skulle vise sig at sprænge alle 
rammer og overgå alles forventninger. 

Sorø Gymnastikefterskole (SGE) og Sla
gelse Gymnastik Forening (Slagelse GF) 
har et stærkt samarbejde. På tværs af sko
len og foreningen bliver der jævnligt ud
viklet nye koncepter, shows, opvisninger, 
fællestræninger og meget mere. Et sam
arbejde, der de seneste år har blomstret 
og sat et tydeligt aftryk på gymnastikken 
på Vestsjælland blandt andet med deres 
samarbejde om „Åben Træning“. 

I 2014 kom idéen første gang på bordet. En 
idé, som i første omgang handlede om at få 
gymnaster fra Slagelse GF, elever fra SGE 
samt andre interesserede til at træne sam

men i de moderne springfaciliteter, Sorø 
Gymnastikefterskole tilbyder. Konceptet 
blev skudt i luften den 14. juli 2014. Efter 
fire dage med Åben Træning i sommerferi
en 2014 havde der i gennemsnit været ca. 
60 deltagere pr. dag. Deltagerne var ho
vedsageligt fra Slagelse GF’s konkurrence
hold, men også enkelte, der aldrig tidligere 
havde lavet gymnastik, deltog. 

Grundtanken bag Åben Træning er, at man 
som deltager frit kan vælge at træne netop 
dét, man har lyst til, og helt selv bestemme, 
hvor lang tid man ønsker at træne. Netop 
denne træningsform blev populær blandt 
flere og flere, og derfor ønskede SGE og 
Slagelse GF at afholde Åben Træning end
nu engang. Skolen og foreningen samar
bejdede om at udvikle projektet, og efter
følgende blev der hurtigt sendt invitationer 

samt lavet opslag på de sociale medier om 
Åben Træning i efterårsferien 2014. Efter 
fem intensive dage i efterårsferien 2014 
viste det sig, at det gennemsnitlige delta
gerantal nu var fordoblet i forhold til som
merferiens deltagerantal. 

Den forrygende succes, som træningerne 
medførte, fik SGE og Slagelse GF til end
nu engang at sætte nye mål vedrørende 
projektet, og gradvist blev det forbedret. 
Der blev blandt andet åbnet en bod til 
Åben Træning, der blev lejet forskellige 
unikke redskaber, og der var besøg af 
landsholdsgymnaster, som til alles begej
string lavede en flot opvisning. Alle disse 
nye tiltag medførte, at projektet „Åben 
Træning“ blev indstillet til Sundhedsprisen 
2015. Projektet blev taget så godt imod, 
at det til stor overraskelse gik videre til fi
nalen. Til den officielle prisuddeling mod
tog projektet og idémagerne bag en flot 3. 

plads og 5000 kr.

Åben Træning havde nu kørt i alle skolefe
rier i et år. Deltagerantallet var steget mar
kant, men succesen stoppede ikke her. I 
efterårsferien 2015 varede Åben Træning 
alle ugens syv dage. Der var gjort klar med 
en stor 12x12 meter AirTrack, som skulle 
vise sig at være særdeles attraktiv for de 
deltagende børn og unge. Efter en hektisk, 
men særdeles fremragende uge, kunne vi 
konstatere, at Åben Træning havde haft 
1512 deltagere på besøg på syv dage. Det 
svarer til 216 deltagere pr. dag! 

Der var lagt op til en fantastisk juleferie 
med gang i springcenteret. Grundet det 
høje deltagerantal i efterårsferien blev der 
nu hentet flere instruktører ind. Det var der 
god grund til, da deltagerantallet på én dag, 
d. 30. december 2015, blev sprængt fuld
stændig. Der var hele 405 deltagere, plus 
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en del forældre, som lagde vejen forbi SGE 
denne dag, hvor også TV ØST optog et ind
slag om de succesrige træninger.

Alt gik op i en højere enhed, og grundet 
det høje deltagerantal besluttede vi os for 
at udvide konceptet. Åben Træning æn
drede nu navn til „Åben Spring og Par
kourtræning“. SGE havde netop fået et 
helt nyt parkourcenter, som blev en del af 
Åben Træning med det samme. Udover 
parkourcenteret blev en 12x12 meter stor 
AirTrack flyttet over i vores idrætshal, så 
vi nu havde åbent tre steder på skolen: I 
springcenteret, i vores splinternye park
ourcenter samt i idrætshallen med den 
store AirTrack. 

Folk strømmede stadig til SGE for at bruge 
ferien aktivt med bevægelse, spring, park
our og leg sammen med venner og bekend
te. Senest i efterårsferien 2016 besluttede 
holdet bag Åben Træning også at inddrage 

træningscenteret, som ligger i springcente
ret, og forhåbentlig få de mange „tilskuere“ 
til at være aktive. Akkurat i efterårsferien 
blev en stor og anerkendende milepæl op
nået. Vi rundede nemlig deltager nummer 
10.000 siden konceptets tilblivelse i 2014. 
Vores fornemmelse sagde os, at vi ville 
ramme deltager nummer 10.000, og vi hav
de derfor købt en sportstaske med SGE
logo og forskelligt merchandise, tshirts og 
gavekort til Åben Træning. 

Deltagerne til Åben Træning udgør en bred 
målgruppe. Vi har besøg af børn, unge og 
voksne i alle aldre. En typisk besøgende er 
en pige på 12 år, men børn under 5 år, samt 
voksne over 50 har også afprøvet de gode 
gymnastikfaciliteter. Fordelingen af drenge 
og piger er ca. 2 drenge for hver 3 piger. 
Desuden kommer folk langvejs fra. Tidlige
re har vi haft besøg fra Århus, Lolland og 
Gilleleje. Deltagerne har et bredt niveau i 
forhold til gymnastik og parkour. Nogle af 
deltagerne er super skarpe gymnaster, 
nogle er endda landsholds og verdens
holdsgymnaster, mens andre aldrig har 
lavet en kolbøtte eller vejrmølle. Den blan
ding af besøgende rammer præcis Åben 
Trænings vision om, at gymnastik og par
kour er sjovt og for alle niveauer og aldre. 

Vi er meget glade for den store interesse og 
ser frem til endnu en omgang Åben Træ
ning i juleferien 2016 og i vinterferien 2017. 

I en undersøgelse lavet med Sorø Gym
nastikefterskoles nuværende elever viser 
det sig, at ud af 100 besvarelser har lidt 
over halvdelen af dem før deltaget i Åben 
Træning på Sorø. Ud af de 100 besvarel
ser har Åben Træning haft lidt, nogen el
ler stor betydning for valg af efterskole for  
42 % af eleverne.

GymnastikKabalen 2016
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Elevfesten 2016 
AF NADJA KAMPER 

En dejlig dag i juni mødte omkring 200 
gamle elever op på deres gamle skole, 
Sorø Gymnastikefterskole. Selvom det for 
nogen stadig er Sorø Ungdomsskole og for 
andre ligger på en anden matrikel, så er det 
stadig nostalgisk at komme på Topshøjvej 
og møde gamle venner og ansatte.

Vi havde i år indbudt en halv time tidligere 
end normalt, dette for at mindske vente
tiden i indgangen og forlænge den tid de 
forskellige årgange har sammen. Dette 
lykkedes kun delvist, da mange først an
kom ved 10tiden og efterfølgende efterly
ste mere tid til bare at være sammen som 
årgang og nyde dagen. Dette har vi efter
følgende vendt til vores bestyrelsesmøde, 

og i samarbejde med skolen vil vi prøve at 
finde en løsning på dette, så vi kan imøde
komme jeres ønsker. 

Ud over, at jubilarerne mødtes til morgen
mad kl. 9.30, hvor der var stor gensyns
glæde, blev udvekslet sjove historier og 
set gamle lysbilleder, fotos og videoer fra 
vores videoarkiv  www.soroeefterskole.dk/
videoarkiv,  så har årgang 72-73 lavet de
res egen tradition. De mødes hvert år til 
gammel elevdag, spiser morgenmad sam
men, går rundt på skolen og ser, hvordan 
det står til, og sidder i pejsestuen og nyder 
hinandens samvær og vender de gamle 
dage. Det er fantastisk at så stor en grup
pe, der har gået på skolen for mere end 

43 år siden, stadig har den interesse for 
skolen og for hinanden, noget alle årgan
ge kunne tage ved lære af. 

Til generalforsamlingen i hallen forløb alt 
som vanen tro, valg af dirigent, forman
dens beretning, nyt fra skolen, fremlæg
gelse af regnskab og valg til bestyrelsen. 
I år havde Clara Mikkelsen valgt at træ
de ud af bestyrelsen og lade nye kræfter 
komme til. Som suppleanter blev valgt 
Nina Balslev og Marius Kure. Vi glæder 
os til at komme i gang efter sommerferien 
med blandt andet at skrive årsskriftet.

Konkurrencerne var en kæmpe succes 
med mange deltagere, sjov og spas. Der 
blev dystet i teposekast, stoledans, gum
mistøvlekast, ballonleg for par og hånd
stand. Alle konkurrencerne var godt besat 
af deltagere, og alle vinderne af hver kon
kurrence fik et gavekort til 2x biografbillet 
med popcorn og sodavand til.

Jubilæumsbillederne blev taget på græs
plænen ved den store sten, mens det sta
dig var tørvejr, og inden eleverne fremviste 
en super flot opvisning med stor opbak
ning fra de gamle elever. 

Elevforeningen takker for et flot fremmøde 
og en dejlig dag  og håber at se mange af 
jer igen til elevfesten d. 10. juni 2017.
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Jubilarer

5 års jubilarer

10 års jubilarer

15 års jubilarer
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Jubilarer

20 års jubilarer

25 års jubilarer

30 års jubilarer 35 års jubilarer
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Beretning ved generalfor-
samlingen d. 11. juni 2016
Velkommen til gammel elevfest på Sorø 
Gymnastikefterskole. Det er som formand 
for elevforeningen en fornøjelse at se så 
mange mennesker.

Ved sidste års generalforsamling fik vi 3 
nye ansigter ind i bestyrelsen, og det en
gagement, alle i bestyrelsen har haft i det 
forgangne år, er en fryd at opleve som for
mand. Tak for det!!

Der er kommet nye ideer på bordet, og 
endnu engang er ønsket om at oprette et 
gammelt elevhold kommet på banen. Det 
arbejdes der videre med det næste år, for 
hvis vi skal gøre det, skal vi have alle de
taljerne på plads og vide, hvad vi vil med 
holdet, inden det søsættes. 

I det forgangne skoleår har elevforenin
gens bestyrelse holdt 3 møder. Her har vi 
udover et gammelt elevhold på gymnastik
siden blandt andet arbejdet med årsskrif
tet og programmet for dagen i dag. 

Traditionen tro har vi holdt valg til junior
bestyrelsen for den nuværende årgang 
15/16. Der var som vanligt kampvalg, og 
efter en tæt afstemning blev Klara Bjørn 
og Frede Kodal valgt. Vi glæder os i be
styrelsen til, I skal deltage i vores møder. 

Rasmus Sinding og to af eleverne Oliver 
og Rasmus har brugt vinteren og foråret 
på at digitalisere vores materiale fra elev
foreningen. De er blevet færdige med at 
overspille alle VHSbåndene, som nu kan 

ses på skolens hjemmeside under elev
fest. Tusind tak for det store stykke arbej
de. Når I har fremvist jeres flotte opvisning 
for os, så har vi en lille ting til jer. 

I takt med at skolen er i en rivende ud
vikling og med fuldt hus til skolestarten 
i august, er der også tilgang af flere nye 
lærere. Vi vil i elevforeningen gerne byde 
de nye lærere velkommen, vi håber, at I 
kommer til at være lige så glade for efter
skolen, som vi har været.

Af gaver har elevforeningen givet en jule
kurv til skolens personale, en gave til den 
tidligere forstander Jørgen Kristoffersen, 
der blev 70 år i efteråret, og en gave til 
pædagogisk leder Signe Pihl, der er stop
pet, da hun har fået mulighed for at forske. 

På elevforeningens vegne vil jeg gerne 
sige tak til skolen og dens ansatte for et 
godt samarbejde både i forhold til hjem
meside og facebook, årsskriftet og ikke 
mindst elevfesten i dag, hvor der er lagt 
mange kræfter i at få det hele til at funge
re, blandt andet med opsætning af borde 
og stole og al den gode mad. Tak for det.

Vi siger i år farvel til Clara, der har været 
med i bestyrelsen i 4 år, og 2 i juniorbesty
relsen. Hun kunne desværre ikke komme 
i dag, men en stor tak for hendes bidrag 
til at få elevforeningen til at bestå og få 
udrettet nogle ting, især for hendes store 
arbejde med årsskriftet de sidste to år. 

Christina har valgt at trække sig som be
styrelsesmedlem, og i stedet er Julie, som 
var suppleant, trådt til. 

Også en tak til vores revisor Bendt og diri
gent Carl Otto, der gerne stiller op år efter 
år og hjælper elevforeningen. 

Jeg glæder mig til endnu et år i elevfor
eningen, hvor jeg og de andre medlem
mer i bestyrelsen kan være med til at følge 
skolen på tæt hold.

Tak 

Elevforeningens  
bestyrelsen 16/17
Formand:
Nadja Kamper

Næstformand:
Cathrine Thomsen

Kasserer: 
Hakon Gammeltoft

Bestyrelsesmedlemmer:
Lasse Jensen
Karoline Gettermann
Julie Olofsson Pedersen
Michelle Kristiansen

Suppleanter:
Nina Balslev
Marius Kure

Junior bestyrelsen består af følgende:
14/15:
Frederikke Ebbe

15/16: 
Frede Kodal
Klara Bjørn

AF NADJA KAMPER 
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Årsregnskab
Årsregnskab for Sorø Ungdomsskoles Elevforening
Periode 01.05.15 til 30.04.16

Indtægter    

Kontingenter kr. 39.860,00
Entréindtægter ved elevdagen kr. 15.680,00
Renter kr. 0,00
Samlede indtægter kr. 55.540,00

Udgifter    

Årsskrift kr. 15.185,50
PBS kr. 4.469,13
Hjemmeside kr. 45,00
Gaver kr. 4.870,72
Frimærker/fotoalbum kr. 17.160,77
Gebyrer kr. 510,00
Samlede udgifter kr. 42.241,12

Årets underskud/overskud kr. 13.298,88

Status   

Beholdning 1/5 2015 kr. 104.836,37
Underskud/overskud 1/5 2015 - 30/4 2016 kr. 13.298,88
Formue 30/4 2016 kr. 118.135,25
Danske Bank kr. 74.751,56
Danske Basis kr. 43.383,69
Kasse kr. 0,00
Formue 30/4 2016 kr. 118.135,25
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Nye medlemmer i  
elevforeningsbestyrelsen  
- Frede Kodal
Hej :)

Mit navn er Frede, og jeg gik på Sorø Gym
nastikefterskole 15/16. Det var uden tvivl 
det bedste år i mit liv. Lige nu går jeg på 
HTX i Hillerød og savner SGE hver dag. 

Jeg valgte hovedsaligt SGE pga. gymna
stikken. Jeg havde dyrket gymnastik i seks 
år, inden jeg startede, men jeg lærte klart 
mest i løbet af et år på Sorø. Jeg startede 
som en lidt genert dreng, men åbnede hur
tigt op for de skønne mennesker fra 15/16. 
Men udover gymnastikken så valgte jeg 
også SGE, fordi jeg gerne ville lære en 
masse nye mennesker at kende. Og det 
gjorde jeg. I løbet af året, som forsvandt 
alt for hurtigt, fik jeg en masse nye venner. 

Jeg har valgt at være med i elevforeningen, 
fordi jeg stadig gerne vil have indflydelse 
på skolen, og så vil jeg også gerne have 
kontakt med den. Året havde stor indflydel
se på mig, og jeg vil aldrig glemme det. 

Klara Bjørn
Mit navn er Klara, jeg gik på årgangen 
15/16.

Da jeg var lille, var jeg hvert år ude og se 
den berømte Kalundborgopvisning. Jeg 
så elevholdet fra Sorø og bestemte efter 
den dag, at det var den efterskole, jeg ville 
gå på.

Jeg valgte at gå på Sorø Gymnastikefter
skole med håbet om at få det bedste år 
i mit liv fyldt med en masse gymnastisk, 
dans, venskaber og glæde. Hvilket var 
lige præcis hvad jeg fik og mere til.

I dag går jeg på et almindeligt gymnasium 
og bruger meget af min tid der. I min fritid 
arbejder og danser jeg en del, og så un
derviser jeg også mit eget dansehold.
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Marius Kure
Jeg hedder Marius og gik på Sorø Gym
nastikefterskole årgang 15/16.

Jeg startede på efterskole, fordi jeg syn
tes, det lød som verdens fedeste ting at få 
lov at bo sammen med en masse venner 
og få lov at bruge størstedelen af dagen 
på den sport, man har allermest lyst til.

Sådan blev mit år også, et år fyldt med op
levelser, træning og en masse nye men
nesker, som kun var med til at gøre året 
endnu vildere.

Da jeg startede på SGE, havde jeg aldrig 
dyrket gymnastik før. Jeg startede egentlig 
for at dyrke parkour, men jeg endte med at 
blive så grebet af den kropsbevidsthed og 
disciplin, der er i gymnastik, og derfra er 
gymnastikken endt med at blive en stor 
del af mit liv.

Efter jeg er stoppet på SGE, er jeg star
tet på HF og bruger en del af min fritid på 
gymnastik og på at undervise i det.
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Elevlisten 2016/17
Adam Fischer Rasmussen Kirkerupvej 43 4200 Slagelse

Alma Stephensen Broholms Alle 13C 2.tv 2920 Charlottenlund

Amalie Hebo Søllling Byledet 22 2820 Gentofte

Andrea Lyck Hansen Slotsgade 3 4880 Nysted

Anna Lykke Bockhoff Rundholtsvej 127 2300 København S

Anna Spangenberg Holsteinborgvej 22, 3 Tv 2720 Vanløse

Anna Wienberg Aspen 11 4000 Roskilde

Asta Sofie Greibe Søberg Pedersen Humlevænget 19 4690 Haslev

August Max Engelberg Falconi Rødtjørnevej 9, Sæby 4070 Kirke Hyllinge

Camilla Olsen Gammeltoft 37 3790 Hasle

Carl Alexander Strømvig Dreyer Martensens Allé 3,3 Sal 1828 Frederiksberg

Caroline Rys Larsen Fluebæksvej 154 4100 Ringsted

Casper Altier Olsen Engerødvej 21 3200 Helsinge

Cecilia Melberg Jagtvej 16 3400 Hillerød

Cecilie Elisabeth Bylov Folemarken 47 4800 Nykøbing F

Cecilie Finsen Munck Møllevangen 62 4281 Gørlev

Cecilie Hedin Klagenberg Nyvej 14 A 1th 1851 Frederiksberg C

Cecilie Jakobsen Østerhavnevej 5 4583 Sj Odde

Cecilie Träger Kanalens Kvarter 30, 2.th. 2620 Albertslund

Celine Johansen Fuglemosen 5 , 1.tv 2605 Brøndby

Charlotte Keis Gautier Schmit Lundby Torpvej 50 4750 Lundby

Chili Alberte Deruginsky Batzkes Bakke 13A 3400 Hillerød

Christian Jehg Andersen Falkevej 7 3200 Helsinge

Christian Ken Bach Christensen Matthæusgade 42,st.th. 1666 København V

Christian Mortensen Platanhaven 96 2600 Glostrup

Christine Kantsø Fåborgvej 80 5700 Svendborg

Clara Due Bisgaard Lysholmparken 86 4320 Osted

Clara Hestholm Rebslagerporten 53 2650 Hvidovre

Cæcilie Tettero Duemosevej 8 4281 Gørlev

Daniel Bøge Nielsen Åstoftevej 78 4550 Asnæs

Ella Ebbesen Dietz Njalsgade 1, 2. Tv 2300 København S

Emilie Engelhardt Christensen Rolighed 19 C 4180  Sorø

Emilie Esther Larsen Nordre Kinkelgade 36 2791 Dragør

Emilie Josephine Lindvig Jensen Ottingvej 69 2860 Søborg

Emilie Risgaard Baunehøj 7 3250 Gilleleje

Emilie Sandstrøm Lindevej 6 2630 Taastrup

Emilie Vangsaae Sofielundsvej 76 2600 Glostrup

Emma Reimer Gefionsvej 8 3650 Ølstykke

Emma-Sofie Jansen Hallingebjergvej 28 4100 Ringsted

Enola Holmen Lopez Pintos Sankt Thomas Allé 11 st. th. 1824 Frederiksberg C

EvaAmalie Kildebo Akacievej 17 4200 Slagelse

Frederikke Korsbjerg Hjort Musikbyen 4 4573 Højby

Freja Qwist Astrid Lindgrensvej 3 4200 Slagelse

Freja Thorsager Skovbovænget 125 A 2750 Ballerup

Frida Schledermann Slusevej 29 2300 København

Gracious Thabisile Dube Hansen Gl. Køge Landevej 126 1. Tv 2500 Valby

Gustav Vincent Gomes Ryom Ved Klosteret 12, 2. Th. 2100 København Ø

Hannah Wagner Höegh Jacobsmindevej 17 3050 Humlebæk

Helena Aarup Vestergaard Hybenvej 9 2605 Brøndby

Ida Borregaard Pregehøjvej 17 4800 Nykøbing F

Ida Rode Larsen Orebygård 24 4990 Sakskøbing

Ivik Andersen Box 610 3900 Nuuk

Ivik Heilmann Ottosen Iiminaq 3 Postbox 1557 3900 Nuuk

Jacob Clausen Fasanvænget 13 4690 Haslev

Jens Dyhre Hansen Asmussens Alle 3, 3.tv. 1808 Frederiksberg C

Jeppe Jarvad Vojensvej 27 2610 Rødovre

Johanne Cohrt Jernbane Allé 4a 3050 Humlebæk

Johannes Boll Edelslund Peter Bangsvej 52, 4tv 2000 Frederiksberg
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Jonas Vilstrup Hansen Gærdesangervej 16 2630 Taastrup

Jonathan Hedemann Makwarth Ribegade 8, 4 Th 2100 Kbh Ø

Josefine Maria Kolsboe Knarberg Bjarkesvej 38 3650 Ølstykke

Joshua Clement Tarnow Cliford Tagensvej 17 3 Th 2200 København N

Julia Petersen Kløvermarken 39 4330 Hvalsø

Julie Dorthea Stokholm Petersen Duehusvej 79 4632 Bjæverskov

Karoline Bjørk Christensen Sct. Jørgensgade 15 4200 Slagelse

Karoline Dam Barfred Sørby Parkvej 57 4200 Slagelse

Karoline Kamma Svensson Højsletten 39 2730 Herlev

Kasper Sørensen Ramsager 52 3230 Græsted

Kasper Ødegaard Moseskrænten 25, Ejby 4623 Lille Skensved

Katja Beck Christensen Hestehaven 112 3250 Gilleleje

Katrine Cecilie Larsen Fasanvej 44 4400 Kalundborg

Kirstine Johansen Glifberg Kagsmarkvej 5 4270 Høng

Klara Aslaug Logan Vinther Christensen Gundsølillevej 59 4000 Roskilde

Klara Birgitta Horstmann Grønnevej 18 2830 Virum

Klarissa Dee Kyhe Sorø Landevej 312 4261 Dalmose

Kristine Borregaard Pregehøjvej 17 4800 Nykøbing F

Kristoffer Wanscher Kjær Hf. Kalvebod 85 2450 København

Lasse Christiansen Rønne Alle 18, stuen A 2800 Kongens Lyngby

Lasse Drachmann Tønnesvej 47 2300 København

Laura Juul Westermann Rosenvænget 6 4340 Tølløse

Laura Kirkegaard Backman Skyttevej 20 4000 Roskilde

Laura Klarskov Jacobsen Skuerupvej 8 4295 Stenlille

Laura Marie Jensen Slæger Toftevej 18 4400 Kalundborg

Laura Nygaard Sørensen Jonsgården 16 4200 Slagelse

Laura Van Der Steen Jepsen Elmkær 22 4534 Hørve

Lea Kamper Jensen Løgvej 10 4684 Holmegaard

Lea Storm Larsen Østerskovvej 19 4793 Bogø By

Liam Nicholas Jørgensen Stævningen 2 A 5772 Kværndrup

Line Dahl Greve Alle 12 2650 Hvidovre
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Lisa Arvid Larsen Orøvej 12 3140 Ålsgårde

Lotte Arpe Lilholm Byhøjen 127 3600 Frederikssund

Lucas Lunau Warming Kirkegårdsvej 16, 1.th 2300 København S

Lucas Pihl Gaihede Antoinettevej 7 2500 Valby

Lucas Schrøder Sørensen Badstuevej 9,1 th 4220 Korsør

Lukas Kretzschmer Evers Lundemosen 20 2670 Greve

Lærke Lindqvist Egernvænget 7 4000 Roskilde

Lærke Winther Larsen Fuglevej 45, Ejby 4623 Lille Skensved

Marie Josefine Barup Hansen Spodsbjergvej 49 3390 Hundested

Marie Josefine Hansen Dalby Strandvej 2 4281 Gørlev

Marie Malling Dam Søndre Landevej 23 3720 Aakirkeby

Matan Sara Gabay Odensevej 38 4700 Næstved

Mathias Højbak Kirkebakkegårdsvej 48 3540 Lynge

Mathias Løvgren Larsen Overdrevsvej 38B, 1, Atterup 4653 Karise

Mathias Rolander Gammel Skolevej 16 4070 Kirke Hyllinge

Mathies Tom Larsen Eliasen Pileborggade 12 1.tv. 4100 Ringsted

Mathilde Due Nyvej 21 4600 Køge

Mathilde Rue Larsen Marievangsvej 20 C 4200 Slagelse

Mattis Bruus Midgley Rævebæk 11 4440 Mørkøv

Mia Louise Larsen Fyrrelunden 10 2635 Ishøj

Michael Brønd Sørensen Solsikkevej 11 4600 Køge

Michelle Bengtsson Drejerpladsen 13 2635 Ishøj

Mie Münsberg Abildgården 1, St, 12 4040 Jyllinge

Mille Birkholm Nymann Platanvej 27 4780 Stege

Mille Riis Sommer Thorsvej 1 3700 Rønne

Nadia Pedersen Bakkediget 4 2970 Hørsholm

Nana KofoedNielsen Breumvej 14 2860 Søborg

Nanna Stonor Edelmann Kappel Violinvej 18 2730 Herlev

Natasja Vinther Larsen Henriksvej 9 4200 Slagelse

Nichole Maria Plovgaard Lindstrømsvej 19 4941 Bandholm

Nicoline Droob Mortensen Søbredden 11a 2820 Gentofte

Nikita Helweg Jensen Kielshøj 60 3520 Farum

Nikolai Sletbjerg Eriksen Valbygårdsvej 28 2500 Valby

Nikolaj Gunge Gottschalck Christoffers Allé 150 2800 Kgs. Lyngby

Nikolaj Hollensberg Bomager 1 2640 Hedehusene

Olivia Amy Wray Engdalen 10B 3100 Hornbæk

Oscar Henry Petersen Baunegårdsvej 4, 2 Tv 2820 Gentofte

Oscar Maximus Olsen Damgårdsvej 12 2990 Nivå

Patrick Larsen Holmebækhuse 309 4681 Herfølge

Pernille FinckJarsskov Louisehøj 31 2880 Bagsværd

Peter Egebjerg Rischel Østre Parkvej 44 4100 Ringsted

Peter Helmark Rhodesiavej 23 2770 Kastrup

Peter Juul Mortensen Holmevej 58, Annisse Nord 3200 Helsinge

Peter Vladimir Møller Kølverbladsgade 26 2500 Valby

Philip Faaborg Lygtevej 2 4200 Sørbymagle

Rasmus Aabech Vinkelvej 7 4540 Fårevejle

Rasmus Andersen Frihedsvej 8 4700 Næstved

Rasmus Sinding Kvædehaven 41 2600 Glostrup

Rikke Madsen Elmegården 35 4450 Jyderup

Robin Holt Humlehegnet 16 2630 Tåstrup

Sara Emilie Sørensen Torpet 11 4300 Holbæk

Sarah Bendix Larsen Rørmosen 39,2 tv. 4000 Roskilde

Sarah Elisabeth Blom Lillevangsvej 23 3520 Farum

Sarah Lythje Andersen MarbækParken 1 4050 Skibby

Sebastian Villads Dehli Degnebakken 17 4100 Ringsted

Sidse Esther Brask Kristensen Ørnebjergvej 3 D, 2 Tv 2600 Glostrup

Sidsel Cappelen Bonde Petersen Orebyvej 102 4261 Dalmose

Sigga Paulina Mikkelsen Storegade 3740 Svaneke

Signe Andersen Vestervej 59 3600 Frederikssund

Signe Fobian Vedel Signesvej 10 4200 Slagelse

Signe Moesgaard Broman Dianavej 15 2610 Rødovre

Simone Mathiasen Guldborgvej 198 4862 Guldborg
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Siw Anna Sørensen Møllevangen 43 4281 Gørlev

Sofie Bendix Didriksen Landevejen 147 5883 Oure

Sofie Frederikke Andersen Kinavej 8 2300 København S

Sofie Jensen Lerchenborgvej 27 4400 Kalundborg

Sofie Louise Lyngaae Holbækvej 152 4450 Jyderup

Sofie Torndal Jensen Fløjtevej 3 4700 Næstved

Stephanie Kyster Upsalagade 6 4. Tv 2100 København Ø

Stina Albrechtsen Wyczolkowski Borgmestergårdsvej 8 St Th 4300 Holbæk

Stine Bakke Kraghave-Gåbensevej 3 4800 Nykøbing Falster

Thea Salmony Reese Troldnøddegården 34 2620 Albertslund

Theodor Claus Stenbjerggaard Borsholmvænget 8F 3100 Hornbæk

Thomas Émile Theissen Thorvaldsensvej 1,1tv 1871 Frederiksberg C

Thurf Carlsen Kong Georgs Vej 20 St. 2000 Frederiksberg

Tobias Graversen A. Johnsonsvej 2 4793 Bogø

Vanessa Møller Hornemanns Vænge 13 3th 2500 Valby

Victor Hannibal Olsen Damgårdsvej 12 2990 Nivå

Victoria Kryger Mørbjergvænget 67, Vindinge 4000 Roskilde

Victoria Rasmussen Tofteager 3 4281 Gørlev

William Jørgensen Øksebjergvej 9 4100 Ringsted

William Kirk Andersen Kajerødvej 39 3460 Birkerød

William Lynghøj Vang Enighedsvej 8 2800 Lyngby

Yacoub Hasno Dildhaven 27 2730 Herlev

Zimone Jensen Cirklen E11 2630 Tåstrup

Zoe Dungal Grønnegården 518B 2670 Greve



Kontakt
Topshøjvej 50, 4180 Sorø

Telefon 57830034
Email kontoret@sge.nu

www.soroefterskole.dk

Udgivet af: Elevforeningen for SU og SGE
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