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Da det ordinære skoleår 16/17 sluttede, 
havde vi en fantastisk flok elever med til 
DGI’s Landstævne 2017 i Aalborg. Der var 
blevet trænet godt og intensivt op til ugen, 
og alle var top motiverede. Så på trods af 
regn og lange træningsdage stod perso-
nalet over for en forholdsvis nem opgave. 
Vi fik flere gange ros for vores elevers 
opførsel og engagement. Vi oplevede det 
storslåede i at deltage på efterskoleholdet, 
hvor fællesskab fik en helt ny dimension 
for såvel elever som personale.

Susanne Thomsen havde den 1. august 
ikke mindre end 25 års jubilæum på SGE, 
og den 10. august holdt vi om eftermid-
dagen et jubilæumsarrangement, hvor 
personalet selvfølgelig deltog. Herudover 
mødte også mange forhenværende kolle-
gaer, familiemedlemmer og venner op for 
at fejre Susanne. Køkkenet havde ud fra 

Susannes ønsker kreeret flere forskellige 
meget lækre retter, og til kaffen blev Su-
sanne overrasket med et stort overflødig-
hedshorn af søde sager. Det var en rigtig 
hyggelig eftermiddag med taler og sang 
på rigtig efterskolemaner. 

Vi forsøger hele tiden at tænke frem i tiden, 
og i forbindelse med købet af den jord, 
som ligger lige akkurat op til skolen, får vi 
ikke kun muligheder for den nære fremtid, 
men også anledning til at give kommende 
generationer mulighed for at tænke store 
tanker. Vi er lige gået i gang med at lave 
en lokalplan, som meget gerne skulle give 
os overblik over, hvad vi kan forvente af 
kommunen og hvor mange og hvilke af vo-
res drømme og ideer, vi kan sætte i søen. 
Det bliver en spændende tid, vi går i møde 
på det punkt.

Der sker stadig noget!
AF KARSTEN HAIM, FORSTANDER
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Efter et par år med en pædagogisk leder 
har vi nu organiseret os på en anden måde. 
Administrative opgaver er blevet fordelt 
anderledes, og Johannes har fået lidt flere 
opgaver og ansvar, derudover har vi per 
1. november ansat en sekretær på halvtid. 
I forhold til udvikling af undervisningen 
på SGE har vi nedsat et udvalg beståen-
de af de 3 teamledere fra vores dansk-, 
matematik- og engelskteam, forstander og  
Signe Piil Andresen som konsulent. Det er 
hel nyt fra dette skoleår, hvilket betyder, at 
der nok går lidt tid, før vi kan se resultater-
ne af indsatsen. 

Vi ser i løbet af et skoleår ofte, at der er 
elever, som løber ind i udfordringer, lærer-
ne og personalet generelt har meget svært 
ved at hjælpe dem igennem. Derfor tog vi 
i foråret beslutningen om at ansætte Tina 

Lauersen, som er psykoterapeut. Jeg tror, 
at det er en rigtig god investering for alle 
elever. Det giver kontaktlæreren en ekstra 
mulighed for at tilbyde eleverne hjælp, og 
når Tina tager sig af de opgaver, som er 
meget krævende, får kontaktlæreren mere 
overskud til at tage sig af relationsarbejdet 
med de øvrige elever i kontaktgruppen.

Eleverne på SGE træner rigtig meget og 
er fysisk aktive mange timer om dagen. 
Det er noget, vi er meget opmærksomme 
på. Lasse, der har været ansat som læ-
rer i flere år, er uddannet fysioterapeut og 
har gennem de sidste par år påtaget sig 
opgaven at tage sig af elevernes fysiske 
træning og skader. Herudover gennem-
fører han også, med hjælp fra kollegaer, 
undervisningsforløb, hvor eleverne får vi-
den om træning, skader, førstehjælp, kost 
og meget mere. Personalet i køkkenet er 
selvfølgelig meget fokuserede på, at ko-
sten skal følge elevernes aktivitetsniveau 
og indeholde den næring, som eleverne 
har brug for. Det er Rikke, som er uddan-
net professionsbachelor i ernæring og 
sundhed, der underviser eleverne i mæng-
der, og hvad de skal gå efter i buffeten. 
Lasse tager allerede fat i eleverne, før de 
kommer på skolen, og hjælper dem med 
træningsprogrammer, så når de starter på 
SGE, kan de nemmere holde til den træ-
ningsmængde, de vil opleve her.

Til næste år bliver SGE 130 år, og er, hvis 
vi selv skal sige det, i topform! Skolen har 
flere gange gennemgået store forvandlin-
ger enten på grund af love og bekendt-
gørelser, samfundsmæssige ændringer, 
interne holdninger, økonomi eller noget 
helt sjette. Vi har skolens formål stående 
i vedtægterne, og den er der ikke ændret 
på, men vi har de seneste 8-9 år arbejdet 
med både værdier, visioner, strategier og 
kerneopgaver for at blive mere skarpe på, 
hvad det er, vi vil, og hvor vi gerne vil hen 
med skolen.
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Fra midt i 2009 skulle alle folkeskoler have 
en antimobbestrategi, og fra oktober 2017 
skal vi som efterskole også have en anti- 
mobbehandleplan. Vi har arbejdet med 
planen på et personalemøde, hvor vi fik 
synliggjort alle de ting, vi allerede gør. Det 
være sig forebyggende arbejde og konkre-
te handlinger, hvis skaden er sket. Mobning 
er meget ubehageligt og kan ødelægge et 
efterskoleophold fuldstændigt. Elever som 
bliver mobbet kan ikke bare tage hjem ef-
ter undervisning, men bliver konstant kon-
fronteret med mobningen, så derfor har vi 
altid handlet på mobning og arbejdet på at 
skabe et godt miljø for eleverne.

Hvor ville det være nemt, hvis vi kunne 
nøjes med at sige ”opfør dig pænt”, og så 
vidste alle præcis, hvad det handlede om. 
Forældre og elever skulle kun skrive under 
på dette ene punkt, for alle vidste, hvad 
det betød. Men sådan er det ikke i virke-
ligheden, og kontrakten med forældre og 
elever bliver længere og længere og mere 
og mere omfattende. I forbindelse med 
den nye EU-lov om persondataforordning, 
som træder i kræft til foråret 2018, bliver 
der åbnet op for et helt nyt kapitel om op-
lysninger og tilladelser, vi som skole skal 
have styr på.

Lidt nyt fra praktiskafdelingen; vi har i flere 
år haft store problemer med mos på tage-
ne, men lige før sommerferien gik vi i gang 
med at få bugt med det. Vi fik et firma til 
at vaske tage fuldstændig i bund. Fra at 
være mos- og grå/sort farvet blev det helt 
lysegråt og næsten hvidt. Ødelagte plader 
og taghætter blev skiftet og til sidst blev 
det malet, så det blev flot sort igen. Det ser 
næsten ud, som om vi har fået nyt tag på. 
Nu gælder det bare om at holde mossen 
væk de kommende år, og så holder taget 
nok 20-30 mere.

Sidste år var debut for vores linjefagsture, 
og fra næste år er det en obligatorisk del 

af linjefagsoplevelserne. Vi oplevede, at 
eleverne fik meget ud af turene. Elever-
ne på de enkelte linjefag blev rystet godt 
sammen og fik oplevet deres interesser i 
andre rammer og sammenhænge. Nu må 
fremtiden vise, hvordan dette nye tiltag ud-
vikler sig til gavn for eleverne.

Det har i rigtig mange år været en traditi-
on, at Sorø er taget til Holzgau for at stå 
på ski i Warth, men i februar 2017 tog vi 
chancen og tog i stedet til St. Johan. Vi 
havde som altid en rigtig god skitur med 
mange grænser, som blev brudt, kæmpe 
oplevelser og meget få skader. Skiområ-
det var super godt, og vi boede på ét sam-
let hotel, hvilket gjorde mange ting meget 
nemmere. Da vi kom hjem og evaluerede 
turen, var vi meget enige om, at det havde 
været en fantastisk tur, men var det godt 
nok til at bryde traditionen med Holzgau? 
Efter skriftlig spørgeundersøgelse og hef-
tig debat for og imod blev det til sidst ved-
taget, at vi tager til St. Johan igen i 2018.

Sorø er gymnastikken, og vi bruger gym-
nastikken til at udtrykke os og vise, hvad 
fællesskab er for os. Vi er over en årrække 
nu nået til et punkt, hvor alle elever, som 
kommer på skolen, gerne vil være en del 
af gymnastikken og de opvisninger, vi la-
ver. Der kan selvfølgelig være skader eller 
andre ting som gør, at man ikke kan del-
tage i det hele, men det er på ingen måde 
det, som præger billedet. Det er meget få 
steder, man kan opleve den entusiasme 
og samhørighed, som eleverne udstrå-
ler og gennemlever i forbindelse med en 
gymnastikopvisning med SGE. 

Vi har i alle de år, jeg kan huske, haft nogle 
rigtig gode forældretemadage i slutningen 
af september. Og som jeg fortalte sidste 
år, får forældrene afprøvet forskellige ak-
tiviteter og hygget sig med deres børn og 
personalet. I 2016 fik vi etableret en sofa 
med mange puder i hovedindgangen.
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Jeg var lidt skeptisk og forudså flere dum-
me situationer, men må erkende, at mine 
bekymringer er bragt til skamme. Det er 
blevet et helt igennem hyggeligt sted, som 
eleverne nyder at bruge, ikke kun til at 
slappe af i, men også til gruppearbejde, 
og vi som sidder på kontoret får i løbet af 
en uge mange sjove og hyggelige ople-
velser med eleverne, som ligger næsten 
lige uden for døren. På kontoret kan man 

til tider komme lidt væk fra det, det hele 
handler om - nemlig eleverne, men med 
den nye sofa bliver vi en endnu større del 
af elevernes hverdag og undervisning.

De, som stræber efter at blive bedre og 
klogere, er dem, som er med til at skabe 
fremtiden – derfor skal vi også huske, at 
den vigtigste ressource vi har i forhold til 
fremtiden er – eleverne.
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Kontinuitet, udvikling  
og omstilling – det er  
hvad SGE står for
AF SUSANNE QWIST

Vores vision om, at vi vil være den mest 
attraktive undervisningsinstitution fordrer 
også, at vi er dynamisk og fremtidsorien-
teret. Og sammen med skolens formål og 
værdigrundlag, som vi holder godt fast i, er 
det nogle klare pejlemærker. 

Vi har satset stort på de fysiske rammer 
– med springcenter, grusfodboldbane, fit-
nesscenter, renovering af værelser, nye 
vinduer – og i det hele taget en løbende 
vedligeholdelse – og sidst men ikke mindst 
et nyt indendørs parkourcenter. Vi har et 
stigende antal unge, der søger den udfor-
dring – igen er vi lige et skridt foran.

Som en del af skolens videre udvikling er 
det også vigtigt at have en vision for byg-
ningsmassen. Vi har et konkret udspil hertil.

Vi har længe været interesseret i at er-
hverve et areal fra Topshøj 34, som græn-
ser op til bygningsmassen, for på længere 
sigt at sikre bygningsmassens udvidelse. 
Det er nu lykkedes – med ca. 12 ha – rundt 
om hele vores matrikel.

Noget af det erhvervede areal, der ligger 
tættest på skolens bygningsmasse, kan 
anvendes til udvidelse af bygninger.

En anden del af arealet forventes ikke at 
kunne anvendes til byggeri til brug for sko-
len på grund af nærheden til skoven – men 
kan anvendes til boldbane og udendørs 
opvisningsplads for gymnastik.

Et andet areal, der består af skov, busk-
områder og græs, kan anvendes til aktivi-
teter inden for motionsløb, orienterings- og 
terrænløb, mountainbike m.m. 
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Et areal mod vest er i dag udlagt til vandre-
folde for heste og det erhverves, fordi det 
vil være vanskeligt at udvide bygningsmas-
sen mod vest på grund af skovbyggelinjen.

Vi har søgt landzonetilladelse, og når den 
foreligger, kræves der tillæg til den gæl-
dende lokalplan, for at vi fortsat kan ud-
bygge skolen.

Købet af grusgraven er der fundet en af-
slutning på - vi køber ikke.

Det samfundsmæssige fokus på faglighed 
betyder, at vi har styrket det pædagogiske 
og det faglige – også det holder vi fast i.

Flere unge vælger et efterskoleophold – 
28.842 pr. august 2017. Det største antal 
nogensinde. Ca. 67 % af eleverne går i 
10. klasse, mens ca. 33 % går i 8. og 9. 
klasse.

Vi oplever en faldende tilgang til vores 9. 
klasse – i kommende skoleår er der kun 
én 9. klasse og søgningen til de kommen-
de år har været meget beskedent. Det ta-
ger vi nu konsekvensen af og koncentrerer 
os derfor udelukkende om 10. klasse

Intet kommer af sig selv – her er vores 
markedsføring vigtig – her er udlejning af 
lokaler et stort aktiv. Men der er mange 
andre tiltag – de sociale medier spiller en 
stor rolle – og man finder hele tiden på nye 
tiltag – for 2. år har der været en stor gym-
nastikopvisning i Brøndbyhallen/ kaldet 
Gymnastikkabalen – i samarbejde med 
Gymnastikefterskolen Stevns, hvor andre 
foreninger også var inviteret.

Politisk set har vi nu en ny undervisnings-
minister – Merete Risager. Hun kan se, 
at der sker en stor udvikling for de unge, 
mens de bor i det anderledes læringsrum. 
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Hun udtaler, at efterskolerne spiller en vig-
tig rolle i de unges identitetsafklaring i en 
kompleks tid. Derfor mener hun, at efter-
skolerne hele tiden er nødt til at genopfin-
de sig selv i en verden i forandring. Hun 
efterlyser, at efterskolerne selv laver den 
afklaring og spiller ind til hende. 

Efterskoleforeningen har allerede budt 
Ministeren velkommen med en række for-
slag til forandringer i lovgivningen, omfor-
deling af statsstøtten m.m. 

Med finanslovsforliget for 2017 blev antal 
kursusuger begrænset til 42 uger -rege-
ringen foreslog 41 uger, som ville være 
en alvorlig besparelse. Med forliget blev 
omprioriteringsbidraget gennemført. Det 
betyder, at takster og grundtilskud bliver 
reduceret med 2% i forhold til, at stats-
tilskuddet samtidig blev varslet til at blive 
reduceret hvert år frem til og med 2020. 
Hvis det gennemføres, vil statstilskuddet 
i 2020 være reduceret med næsten 10% 
i forhold til 2015 – hvilket svarer til årligt 
200 mio. for hele skoleformen. Så her er 
bestemt udfordringer.
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I marts 2017 kom en effekt- og profilana-
lyse, hvis formål var at undersøge, om 
der er en uddannelsesmæssig effekt af 
efterskoleophold – og det er der. Unge, 
der tager 10. klasse på efterskole, har 11 
procent højere sandsynlighed for at gen-
nemføre en ungdomsuddannelse end 
unge, der afslutter grundskolen med folke-
skolens 9. klasse. Det viser en omfattende 
undersøgelse af ca. 1,4 millioner skoleele-
ver, der har afsluttet grundskolen i årene 
1995-2015.

Alt i alt har det været et begivenhedsrigt 
år på SGE– vi er fortsat en skole i rivende 
udvikling – det er vigtigt, hvis vi skal være 
med ” på vognen”.

Bestyrelsen føler, at den kontinuitet, den 
udvikling og omstilling, vi til stadighed ar-
bejder med på skolen, er helt nødvendig 
– og det har bragt os rigtig langt.
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Nyt personale  
Frederik Færch

Hej med jer alle sammen. 

Mit navn er Frederik Buch Færch og jeg 
er nyansat lærer her på Sorø Gymnasti-
kefterskole. Faktisk har jeg været tilknyttet 
skolen som timelærer på spring- og team-
gym linjen i 3 år forinden min fastansæt-
telse. Mens jeg var timelærer på skolen, 
studerede jeg Skole og Læring på Metro-
pol i København, også kaldet en folkesko-
lelæreruddannelse. 

Jeg har brugt utrolig meget tid på gymna-
stik i mit liv. I mange år har jeg været team-
gym konkurrencegymnast både i Høng på 
Vestsjælland, hvor jeg er opvokset, og 

senere i Slagelse som senior. Derudover 
har jeg lavet en del opvisningsgymnastik 
på rep-holdet i København og på Lillehol-
det, som er Vejstrup Efterskoles gamle 
elevhold. I foråret 2013 var jeg elev på 
Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Ved siden 
af al den træning har jeg også fungeret 
som træner i Slagelse GF. Der har jeg 
stået i spidsen for både micro-, mini-, ju-
nior-piger og nu også seniordamer. Des-
værre har skader holdt mig fra selv at lave 
gymnastik, men trænerrollen har fået en 
større betydning for mig de seneste par år. 

Min erfaring som træner er blevet en end-
nu større del af mit liv, da jeg i mit dag-
lige arbejde på Sorø er linjefagslærer på 
springlinjen og teamgymlinjen. Udover 
min erfaring i spring er jeg også uddan-
net dansklærer, og jeg underviser dermed 
også i dansk på skolen. 

Vi har fået en fantastisk start med de nye 
elever og jeg glæder mig hver dag til at 
komme på arbejde for at skabe et helt 
unikt år for de unge mennesker, som 
brænder for gymnastikken, fælleskabet og 
for at udvikle sig selv og hinanden. 
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Mit navn er Sarona Sørensen, jeg er 26 år 
og bosat på Frederiksberg. 

Bevægelse har altid været en essentiel del 
af mit liv og min identitet, og siden barns-
ben har jeg dyrket gymnastik både rytmisk 
og spring, helt op til teenagealderen. Da 
jeg blev lidt ældre, syntes jeg dog, at fe-
jesving blev lidt for kedeligt og blev hur-
tigt forelsket i de urbane stilarter, hvilket 
jeg har været „hooked“ på lige siden. Jeg 
begyndte derfor på et konkurrencehold i 
hip hop og vandt mit første DM i forma-
tion, da jeg var 15, hvilket senere blev til 

deltagelse ved VM også. Derefter gik jeg 
„all in“ på en masse dansestilarter.

Jeg har prøvet kræfter med stort set alt 
fra ballet, contemporary, jazz, house, hip 
hop, vogue, waacking mm. Efter gymna-
siet tog jeg et år på Oure højskole, hvor 
jeg både var på deres moderne- og hip 
hoplinje, og bagefter uddannede jeg mig 
ved Stepz danseuddannelse. Bagefter har 
jeg uddannet mig inden for Laban, og er 
certificeret ” Laban movement analyst”. 
Sidenhen har jeg også været på en del 
danserejser bl.a. Berlin, London og senest 
New York.

Udover at jeg selv elsker at danse, så 
betyder det også meget for mig at kunne 
lære fra mig, og jeg har efterhånden man-
ge års erfaring inden for dette område. Jeg 
har de sidste tre år været danseformidler i 
projektet „Ta fat om dansen“ ved dansehal-
lerne og har også undervist på danselin-
jen på balletskolen i Holstebro i mange år.

På Sorø Gymnastikefterskole skal jeg un-
dervise i dans, dansk og fællesgymnastik, 
og jeg glæder mig rigtig meget til at kom-
me tilbage til efterskolemiljøet og de vig-
tige værdier, man finder ved at være end 
del af et stort fællesskab. 

Sarona Sørensen 
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Alberte Boukaidi

Jeg hedder Alberte, jeg er 25 år og bor i 
København. Jeg er netop blevet ansat 
som lærer på SGE, hvor jeg skal under-
vise i teamgym, dansk, kristendomskund-
skab og historie. 

Jeg har gennem hele mit liv brugt det 
meste af min tid på min store passion, 

Teamgym! Jeg har altid elsket og brændt 
for sporten, både som træner og gymnast. 
Sporten og menneskene omkring den har 
givet mig så utrolig mange gode minder og 
oplevelser. Her tænker jeg især på min tid 
med landsholdet ved EM i 2010 og 2012, 
mit højskoleophold på Ollerup, og de man-
ge træningstimer i Gladsaxe. Jeg elsker at 
arbejde med gymnasternes forskellighed 
og forsøge at skabe de bedste muligheder 
for at lære nye ting. Jeg nyder at bruge en 
masse timer i gymnastiksalen med elever 
og kollegaer!

I forlængelse af min store interesse for be-
vægelse har jeg læst en bachelor i Idræt 
og Ernæring på KU. Her har jeg fået en 
masse erfaring med mennesker, bevægel-
se og indlæring. Det sidste år af min ba-
chelor brugte jeg på et udvekslingsophold 
i Californien, efterfulgt af en 2 måneders 
cykelrejse i Indonesien, hvilket var grund-
stammen i mit bachelorprojekt.

Jeg glæder mig til et fedt år på SGE! 
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Gymnastik har altid været en stor del af 
mit liv - lige fra da jeg ville lære at lave 
en baglæns salto, så jeg kunne gøre det, 
når jeg scorede mål til fodbold, at lave 
tripler, mange skruer og rejse ud i verden  
med shows.

Jeg har gået til gymnastik i 10 år i mange 
forskellige foreninger, men den forening, 
der har stået mig tættest, er Gif Gymna-
stik, Gladsaxe. Her har jeg dyrket team-
gym og været til en masse konkurrencer 
med dem.

Udover min store kærlighed til gymnastik-
ken har jeg altid set mig selv som værende 
impulsiv og spontan. Derfor hoppede jeg 
ud som iværksætter for 5 år siden. Jeg har 
nu været med til at starte 6 virksomheder 
og en iværksætterefterskole - en af mine 
større succeser var, da jeg rejste til USA 
med en sensor, vi skulle sælge. Rejsen gik 
ud på at få så meget vækst som muligt. I 
3 måneder havde jeg rejst hele Californien 
rundt for at sælge vores produkt, og det 
gik super godt!

Sebastian Telvig
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Pieter Schiffeleers
Hej, jeg hedder Pieter og er 26 år gam-
mel. Jeg er oprindeligt fra Belgien. Min 
største passion i livet er bevægelse. Jeg 
har trænet parkour i over 10 år og har de 
sidste 5 år udfordret mig selv i mange for-
skellige discipliner - spring, klatring, acro, 
cirkus, håndbalancering, osv., og det var 
lige præcis denne passion, som førte mig 
til Danmark, hvor mulighederne var flere. 
Først gik jeg på Gymnastikhøjskole i Olle-
rup i et år, og efterfølgende fik jeg tilbudt 
en stilling som parkourlærer på BGI Aka-
demiet, hvor jeg arbejdede de sidste to år. 
BGI var dog for stor en efterskole for mig, 
jeg følte ikke, at det var det at være efter-
skolelærer. Jeg havde så besluttet mig at 
finde nogle nye udfordringer i livet, og på 
det tidspunkt blev jeg kontaktet af vores 
dejlige efterskole, som manglede en par-
kourlærer. Efter et kort besøg kunne jeg 
mærke - det var lige præcis denne slags 
efterskole, som passede mig bedst.
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Jeg er uddannet cand.Pæd.Psyk. og psy-
koterapeut. Jeg har i mange år arbejdet 
med unge der lider af angst, depression 
og lavt selvværd. Jeg har arbejdet med 
ungegrupper og oplevet hvordan vi kan 
bryde skam og tabuer ved at dele vores 
tanker, følelser og tilstand med andre. 
Derudover underviser og superviserer jeg 
fagprofessionelle i samarbejde og konflikt.

Tina Laursen
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Personale 17/18
Alberte Boukaidi Andersen (AA) Lærke Ilkjær Appelon (LA)
Anny Bakmand (AB) Martin Myssen (MM)
Christoffer Færch (CF) Mette Hansen (MEH)
Else Wie Vind-Andersen (EW) Michael Berggren (MB)
Emil Peter Wittsten Jensen (EJ) Mie Petersen (MP)
Emilie Møller Sørensen (EM) Morten Sørensen (MS)
Frederik Færch (FF) Nana Kjær Regnér (NKR)
Hans Peter Andersen (HA) Nina Marie Leise-Hansen (NL)
Jannik Böcher Lassen (JB) Pieter Schiffeleers (PS)
Jeanette Hald (JH) Rasmus Fouirnaies Vinther Sinding (RS)
Jens Heinrich Larsen (JL) Rikke Fouirnaies Vinther Sinding (RV)
Johan Vang Vang Hansen (JV) Sarona Sørensen (SS)
Johannes Juulsgaard (JJ) Sebastian Telvig (SET)
Josefine Auerbach (JA) Sebastian Juul Bjørn (SB)
Karin Uhre (KU) Susanne Berggren Thomsen (STH)
Karsten Haim (KH) Søren Thuesen (ST)
Kirsten Holst Johansen (KHJ) Tanja Mazur (TM)
Kristoffer Juul Bjørn (KB) Tina Østergaard Sørensen (TS)
Lars Wendelboe (LW) Tina Laursen (TL)
Lasse Overgaard Nielsen (LO) Tomas Nielsen (TO)
Lene Ottesen Nielsen (LN) Ulrik Lind Mortensen (UL)
Louise Snebang Kristensen (LK) Vibeke Bagge (VB)

Skolens personale  
og bestyrelse 
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Susanne Qwist Ulrik Lefevre
Niels Eghøj Nielsen Kaj Jensen
Ulla Ingemann Nikolajsen Frank Veje Rasmussen

Bestyrelsen 17/18
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GALLA
2017
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Sorø Gymnastikefterskole har fra i år fået 
et gammel-elevhold! Holdet er på nuvæ-
rende tidspunkt et danse- og rytmehold, 
men målet er, at det også skal indeholde 
spring og måske endda parkour, som også 
er elementer på efterskolen. Sorø Perfor-
mance er en mulighed for alle, der har 
gået på skolen og har lyst til at blive ved 
med at besøge skolen, danse og møde 
nye mennesker på tværs af de forskellige 
årgange.

På vegne af skolen er vi ekstremt glade 
for at kunne præsentere SGE’s gammel -
-elevhold – Sorø Performance. Vi har væ-
ret super spændte, og holdet er i sidste 
ende blevet til noget, fordi vi har så mo-
dige unge SGEere, som tør springe ud i 
udfordringer, kæmpe for noget de bræn-
der for og bruge uvurderlig tid på endnu et 
specielt fællesskab her i livet. Så først og 
fremmest et kæmpe TAK til jer gymnaster 
som brugte to super fede dage på udtagel-
sen her på skolen.

Dernæst synes jeg, at indslaget om Sorø 
Performance giver bedst mening, hvis det 
kommer fra gymnasterne selv på Sorø 
Performance, da det er disse unge men-
nesker, som skal repræsentere skolen 
i den kommende sæson sammen med 
det nuværende elevhold – så hvorfor ikke 
starte her? 

Ella har været en knag at samle piger-
nes oplevelser og idéer til indslaget, og 
allerede her viser holdet, hvad de står for, 
og indslaget afspejler, hvor fantastiske 
elever vi har og har haft på SGE og nu 
også på Sorø Performance. /Tanja

Jeg hedder Ella og gik på efterskolen på 
årgangen 2016/17 og er nu en del af Sorø 
Performance 2017/18. Da jeg første gang 
hørte om holdet, havde jeg faktisk ikke 
tænkt mig at komme til udtagelse. Jeg tro-
ede, at jeg var alt for dårlig, alt for ung og 
uerfaren. Men det, der fik mig til at skifte 
mening, var tanken om at komme tilbage 

Sorø Performance
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til efterskolen en gang om måneden og 
træne sammen med en masse søde men-
nesker fra min egen og de andre årgange. 
Jeg besluttede sammen med mine to ven-
inder fra min årgang at tage til udtagelse 
– man kommer jo ikke med, hvis ikke man 
prøver. 

Da Sorø Performance skulle dannes, kom 
alle interesserede til udtagelse fredag d. 
1. og lørdag d. 2. september på skolen - 
for alle et fantastisk gensyn med skolen. 
Fredag mødte jeg de andre fra min årgang 
samt fra andre årgange, og til min store 
overraskelse var det intet mindre end helt 
vildt hyggeligt! Langt over mine forvent-
ninger. Den fredag i træningslokalet blev 
brugt til indlæring af koreografier, der skul-
le bruges dagen efter til selve udtagelsen. 
Lørdag til selve udtagelsen blev der dan-
set på livet løs for at blive en del af holdet. 
Vi havde fået to videoer af koreografier, 
som vi skulle øve hjemmefra før vi kom til 
udtagelsen. Da jeg var derhjemme, var jeg 
egentlig først blevet lidt skræmt af dem, da 
jeg syntes, at de var utroligt svære. Men 
da vi kom til dagen, indså jeg, at alle var 
i samme båd, og det hele blev vendt fra 
at være ret skræmmende til bare at være 
en sindssygt hyggelig dag med masser af 
dans og god energi. 

Holdet er nu sat, og vi har haft vores før-
ste træning. Alle mine forventninger om 
holdet er blevet indfriet – det er simpelt-
hen så hyggeligt! Det er så fedt at opleve 
så mange danseglade dygtige piger være 
sammen om at skabe noget sammen med 
vores trænere, som vi også havde, da vi 
gik på efterskolen. Jeg fortryder på ingen 
måde, at jeg mødte op til udtagelsen! Selv 
hvis jeg ikke var kommet med på holdet, 
var selve udtagelsesdagene altså ret fede. 
Så, hvis du har lyst til at komme tilbage 
til efterskolen og danse i et par dage, ville 
jeg klart anbefale at tage til udtagelse – og 
måske være heldig at få en plads på hol-
det til næste år!

Vi på holdet glæder os til at se, hvad det 
vil føre til, og håber, at det kommer til at 
fortsætte langt ud i fremtiden! Vi glæder 
os til at vise jer, hvad man kan opnå, når 
man har gået på Sorø Gymnastikeftersko-
le. Sammen med holdet skal vi i denne 
sæson til opvisninger rundt i Danmark, og 
til sommer går turen til Festival del Sole 
Riccione. Vi ses ude i gymnastikhallerne 
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LANDSSTÆVNE 2017
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Mange elever fra SGE årgang 16/17 var 
d. 29 juni klar til en uge i Aalborg fuld af 
fede opvisninger, tonsvis af idræt, masser 
af musik og ikke mindst en forlængelse af 
efterskoleåret, som vi så nødigt ville sige 
farvel til. 

Årgang 16/17’s fantastiske efterskole år var 
godt i gang, da ordet Landsstævne først 
rigtigt begyndte at brede sig på skolen.

Vi blev dirigeret ned i hallen, og efter en 
times foredrag var vi klar på at lære alle 
serierne og sangene at kende. 

I månederne efter hørtes ”Øjeblikket” sun-
get, nynnet, skrålet og spillet på gangene. 
Som så mange andre sange blev den til 

en efterskolesang vi alle kendte, og som 
vi bare sang med på, hvis den begyndte. 

Samtidig med at sangen bredte sig, var 
alle os, som skulle deltage i L17, også 
begyndt at kende serierne, som vi snart 
skulle vise foran tusindvis af mennesker.

Blandet ind i alle de fede aktiviteter, som 
foregik på skolen i de sidste uger, var også 
tonsvis af planlægning angående Lands-
stævnet. Alle skulle have den rigtige stør-
relse dragt, trøje, T-shirt, shorts og i piger-
nes tilfælde kjole, vi skulle have delt alting 
ud, øve med vores redskaber, indøve de 
sidste seriestykker og alt i alt bare være 
helt klar til det hele. 

Landsstævne 
AF ANDREA LYCK HANSEN, ÅRGANG 16/17
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Vi, som skulle med, så alle sammen frem 
til ugen i Aalborg. Men ingen af os så frem 
til den fredag lige før ugens begyndelse. 

Store tudedag kom og levede op til sit 
navn. Hvilket egentlig var underligt, efter-
som størstedelen af os skulle direkte vide-
re til Aalborg mandagen efter. 

Da vi ankom til Aalborg samme mandag, 
blev vi sammen med andre skoler indkvar-
teret på Aalborg Universitet, hvor vi skulle 
sove om natten. Samtidig fik vi bundet et 
blåt armbånd om håndleddet, som gav 
mulighed for forskellige ting i løbet af ugen. 

Al spisning foregik i kongrescentret, som 
lå omkring 15 minutters gang eller 3 stop 
med bus 2A fra Universitetet. 

Ugens første par dage gik med masser af 
træning. Enten var vi sammen alle 6700 
efterskoleelever, ellers var det pigerne og 
drengene hver for sig. Jeg syntes selv, at 
det var super fedt at se opvisningen tage 
form for øjnene af os, og for hver dag der 
gik, følte vi os mere og mere klar på at 
skulle opvise. 

Opvisningen i sig selv var super godt ko-
ordineret, og jeg var imponeret over, hvor 

let de havde ved at rykke over 6000 elever 
rundt på Aalborg stadion. 

Dog var humøret knapt så højt da første 
opvisningsdag kom. I vores Landsstævne- 
taske lå et regnslag, og det blev flittigt be-
nyttet af alle elever. Det stod ned i stæn-
ger, og massevis af billeder af kutteklædte 
regnvejrsspøgelser blev delt på nettet. 

På grund af regnen måtte vi aflyse spring- 
sekvensen midt under opvisningen, var 
der alligevel noget ved regnen, som gjor-
de, at vi ikke glemmer den opvisning så let. 

De to næste opvisninger foregik i solskin 
og sommervarme, og der er ikke noget fe-
dere end at kunne åbne et show ved at 
synge en velkendt og højt elsket sang i 
Danmarks største efterskolekor. 

Landsstævne 2017 var så meget mere 
end bare 3 opvisninger. Den uge var fyldt 
med så mange oplevelser, at de ikke kan 
tælles sammen uden brug af lommeregner.

Alt i alt var det at være en del af Lands-
stævne 2017’s efterskolehold en oplevel-
se, som vi aldrig vil glemme.
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LANDSSTÆVNE 2017
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Elevfesten 2017 
På en dejlig solskinsdag, den 15. juni 2017 
mødtes en masse gamle elever fra Sorø 
Gymnastikefterskole. Lige fra 1 år til 35 
års jubilarer mødte op. For nogen er det 
stadig Sorø Ungdomsskole, men fælles 
for alle er, at det stadig er længselsfuldt at 
komme tilbage og mødes med gamle ven-
ner og lærere. 

Vi startede i år med morgenmad for jubilar 
kl 9 i stedet for 9.30 som de sidste år, og 
denne ændring var gjort, for at jubilarhol-
dene kunne få mere tid til at være sammen 
i som årgang. Gensynsglæden var stor, 
både hos jubilarer og hos andre gamle 

elever. Der blev udvekslet sjove historier, 
set en masse billeder og videoer, samt 
grint rundt omkring på skolen. 

Frokosten blev serveret i hallen kl. 12, 
hvor jubilarerne kunne tage for sig af læk-
re retter som pizza, sandwich, grøntsager 
og frisk frugt, som skolens køkken havde 
stået for. Vi havde i år indført, at skolens 
nuværende elever havde de 3 sidste bor-
de i hver række for ikke at skabe for meget 
tumult, da de forlod hallen for at gøre klar 
til deres opvisning. Dette synes vi i elevfor-
eningen fungerede rigtig godt og vil frem-
over benytte os af samme metode.
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Kaffe og kage er som de mange tidligere 
år blevet serveret inde i hallen, men elev-
foreningen har taget dette til overvejelse 
og vil fra næste år servere kaffen udenfor 
på skolens nye streetfood-sted. 

Generalforsamlingen forløb som vanen 
tro. I år havde Nadja Kamper valgt at træk-
ke sig som formand for bestyrelsen og lade 
nye komme til. Den nye formand er blevet 
Cathrine Thomsen fra årgang 10/11, som 
har siddet i elevforeningen i 6 år. Elevfor-
eningen tager nu hul på et nyt år, hvor der 
blev andet skal skrives årsskrift. 

Jubilæumsbilleder blev taget på græsset 
foran den store sten i dejligt tørt og solrigt 
vejr. Derefter fremviste eleverne en rigtig 
flot opvisning med stor opbakning fra de 
gamle elever. 
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Jubilarer

5 års jubilarer

10 års jubilarer

20 års jubilarer
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25 års jubilarer

30 års jubilarer

35 års jubilarer 40 års jubilarer

Jubilarer
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Formandens beretning 
Siden elevfesten sidste år har vi i elev-
foreningen mødtes seks gange. Bl.a. 
for at evaluere på festen sidste år og  
snakke om alle de andre ting, vi står for i  
elevforeningen.

Den første tid blev brugt på at lave års-
skriftet både for at finde ud af, hvad der 
skulle stå, hvem der skulle skrive og finde 
billeder.

Den 6. december mødtes vi til julefrokost 
nede på SGE for at sende årsskriftet, som 
så desværre ikke nåede at komme inden 
da. Vi pakkede derfor kuverter og satte 
navne, adresser og frimærker på, og så 
var der nogle søde elever, som puttede 
årsskifterne i, da de ankom. 

Vi har vendt nogle ideer i foreningen, om 
vi skulle lave årsskriftet til et frit valg, om 
man ville have det eller ej, da det jo også 
kan læses på nettet, og om vi evt. skulle få 
en journalist til at skrive det. Men da det er 
administrativt svært at finde ud af, hvem 
der skal have det tilsendt som bog, og at 
vi samtidig synes det er mere personligt, 
når vi selv skriver det, så har vi valgt at 
beholde det, som det hele tiden har været.

Elevfesten har vi også valgt at holde lidt 
anderledes. Der har manglet tid til jubilar-
holdene, som gerne ville have lidt mere 
tid sammen inden frokost, så de er derfor 
mødt til morgenmad tidligere. Og så har vi 
prøvet at dele bordene lidt anderledes op, 
så når eleverne går hen for at varme op, 
så vil det ikke føles så tomt i den ene side, 
som det måske har gjort de andre år.

Som noget nyt i år har vi heller ikke sendt 
en invitation til elevfesten på brev, men 
over mail og Facebook i stedet.

Noget andet vi også har brugt en del tid på 
i elevforeningen er, som I nok har kunnet 
se på Facebook, at vi i år også har fået 
planlagt et gammel elevhold, som starter 
efter sommerferien. Sorø Performance 
kommer det til at hedde. Dette starter op i 
starten af det nye skoleår.

Den 10. maj fik vi valgt to nye medlemmer 
til vores juniorbestyrelse. Der var flere, der 
stillede op, men de to, der blev valgt ind, 
var Jonas og Pernille.
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- AF NADJA KAMPER - AFGÅET FORMAND FOR ELEVFORENINGEN FOR SU&SGE

En formand takker af

Efter 6 år på posten som formand og 11 
år i bestyrelsen var det tid til at takke af 
som formand. Ikke alle år har været lige 
sjove, da det har knebet med opbakningen 
til arbejdet i bestyrelsen og elevfesten, 
og hvor der har været stor udskiftning af 
bærende kræfter. Nogle år har jeg haft fø-
lelsen af at stå med alle opgaverne selv, 
og det har derfor også været sværere at 
overlade ansvaret til andre, selvom der de 
sidste år er kommet mange gode og enga-
gerede bestyrelsesmedlemmer og junior-
bestyrelsesmedlemmer til. Et år med svær 
sygdom og dødsfald i nærmeste familie 
gjorde dog, at jeg ikke havde andet valg 
end at lade andre komme til - og det viste 
sig jo, at de rent faktisk gjorde et kæmpe 
godt stykke arbejde. I år blev jeg mor til 
lille Wilson bare 1 måned før elevfesten 
og havde på forhånd meldt ud, at de ikke 
skulle regne med mig denne dag. Med Ju-
lie i front tog flere fra bestyrelsen tyren ved 
hornet og fik sammen med resten af be-
styrelsen og skolen planlagt og afholdt en 
god elevfest - som man som afgående for-
mand kun kan være stolt af. De fremmød-
te fra bestyrelsen formåede at gøre dagen 
lige så god, som den plejer at være, og få 
fordelt alle opgaverne mellem sig. Det er 
med ro i sindet og stolthed jeg videregiver 
formandsposten til Cathrine og arbejdet 
videre til resten af bestyrelsen. Dog slipper 
de ikke helt for mig, da jeg fortsætter i be-
styrelsen som kasserer.

Igennem de sidste 11 år i bestyrelsen 
har jeg været vidne til en efterskole, der 
gik fra at skrabe bunden og have et lette-
re blakket ry, til en efterskole der fortsat 
er i rivende udvikling, er nytænkende og 
først fremme med mange ting. Det er jeg 
stolt over at være en del af! Det er altid en 
glæde at komme på efterskolen og opleve 
glade elever og en glad og engageret per-
sonalegruppe. 

Jeg har været med til at fejre store begi-
venheder i de forgangne år, særligt tyde-
ligt står indvielsen af springcenteret, hvor 
elevforeningen donerede en messingklok-
ke, og efterskolens 125 års jubilæum, hvor 
elevforeningen i samarbejde med skolen 
udvalgte et flot maleri af Birgitte Gyrd, der i 
samme ombæring donerede endnu et ma-
leri. De flotte malerier hænger på glasgan-
gen og stråler med sine flotte farver. 

Tak for et fantastisk samarbejde med sko-
lens ansatte - det har været en fornøjelse 
at være en del af. I gør et kæmpe stykke 
arbejde for at få SGE til at være blandt de 
bedste efterskoler i Danmark. Klap jer selv 
på skuldrene og vær stolte!

Tak til alle, der har hjulpet og kæmpet med 
de sidste år - i har gjort et godt stykke ar-
bejde. Nu glæder jeg mig til at arbejde i 
bestyrelsen med et andet fokus - og er 
glad for jeg ikke slipper min gamle efter-
skole helt - det er jeg endnu ikke klar til. 

Mange hilsner fra Nadja Kamper
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Mit navn er Cathrine Thomsen, og jeg har 
fået æren af at overtage formandsposten 
efter Nadja Kamper. Da der nok ikke er så 
mange, som ved hvem jeg er, vil jeg gerne 
fortælle lidt om mig selv. 

Jeg er 23 år og til daglig læser jeg til fy-
sioterapeut i København, hvor jeg også 
bor. Jeg gik på Sorø Gymnastikefterskole 
i år 10/11, og jeg blev dengang valgt ind i 
elevforeningen gennem juniorbestyrelsen. 
Efter 6 år som bestyrelsesmedlem er jeg 
nu blevet valgt som formand, hvilket er en 
opgave, som jeg med glæde og spænding 
har taget på mig.

Det er også med en vis ærefrygt, jeg har 
påtaget mig denne opgave. Jeg har stor 
respekt for Nadja, som har været en fanta-
stisk formand, og som fortjener et kæmpe 
stort TAK for det store stykke arbejde, hun 
har gjort for elevforeningen i rigtig mange 

år. Hun fortjener i den grad at få lov til at 
træde et skridt tilbage og nyde sin lille fa-
milie. Jeg er dog glad for, at hun fortsæt-
ter i elevforeningen som kasserer, så jeg 
og de andre bestyrelsesmedlemmer kan 
trække på hendes erfaring ind imellem. 

I forbindelse med formandsskiftet var det 
naturligt, at vi i elevforeningens bestyrelse 
diskuterede, hvordan den fremtidige ar-
bejdsgang skulle foregå. Nadja har i sin tid 
som formand stået alene med rigtig man-
ge opgaver, og vi blev hurtigt enige om, at 
vi blev nødt til at lægge stilen om for at få 
det til at fungere med en ny formand - og 
det går allerede super godt. 

Elevforeningens bestyrelse består af en 
gruppe skønne og engagerede menne-
sker, som er ivrige efter at tage fat og 
påtage sig de forskellige arbejdsopgaver, 
vi har. Det er på grund af dem og deres 
opbakning, at jeg har tiltro til, at jeg kan 
udfylde Nadjas sko og løfte opgaven som 
formand. 

Et af de nyere projekter, som elevforenin-
gen har været med til at stable på bene-
ne, er Sorø Performance - SGE’s gam-
mel-elevhold. Dette har kunnet lade sig 
gøre på baggrund af et super godt samar-
bejde imellem elevforeningen og skolens 
ledelse og ansatte. Jeg ser frem til at fort-
sætte dette gode samarbejde og se, hvad 
det kan byde på af spændende projekter i 
fremtiden. 

Med venlig hilsen, Cathrine Thomsen
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- AF CATHRINE THOMSEN, NY FORMAND FOR ELEVFORENINGEN FOR SU/SGE

En ny formand træder til
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Nye medlemmer i  
elevforeningsbestyrelsen  
Laura Hansen

Mit navn er Laura Hansen.

Jeg er 20 år gammel og bor i Slagelse. Jeg 
gik på Sorø Gymnastikefterskole i 13/14, 
hvor jeg havde springgymnastik som linje-
fag. Jeg er med i elevforeningen for stadig 
at have et indblik i, hvad der foregår på 
efterskolen. Derudover synes jeg, det er 
hyggeligt at se de gamle lærere, mit gamle 
værelse og bare være på skolen igen. 
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Jonas Hansen 

Hej.

Mit navn er Jonas, og jeg gik på Sorø 
Gymnastikefterskole 16/17. Det er uden 
tvivl den bedste beslutning i mit liv. 

Jeg valgte SGE, fordi jeg synes, stedet 
har en virkelig hyggelig og imødekom-
mende stemning, og så er faciliteterne vir-
kelig gode. Jeg har gået til spring før, men 
ikke noget seriøst. Det var derfor, jeg valg-
te Teamgym-linjen. Jeg ville gerne prøve 
noget nyt og se, hvor meget jeg kunne nå 
at udvikle mig på et enkelt år. 

Jeg valgte at melde mig ind i juniorbesty-
relsen, da jeg gerne vil holde kontakten 
med skolen. Desuden synes jeg, at det 
kunne være fedt at få indflydelse på, hvad 
der sker på stedet og forhåbentlig være 
med til at gøre de kommende elevers år 
lige så fantastisk, som mit har været. 
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Pernille Finck-Jarsskov 

Hej, mit navn er Pernille.

Jeg gik på Sorø Gymnastikefterskole år-
gang 15/16 og årgang 16/17. Lige nu er 
jeg i gang med at tage en HF på HF-cen-
teret Efterslægten i København, selvom 
jeg ville ønske, at man stadig kunne være 
i efterskoleverdenen.

Jeg har altid vidst, at jeg ville på eftersko-
le. Det med, at man ligesom fik en anden 
familie, lød spændende og måtte bare 
prøves. Man kom så tæt på hinanden, for-
di vi jo lavede alting sammen. 

Jeg valgte en gymnastikefterskole, fordi 
jeg elsker at røre mig og lære nye ting. 
Jeg gik til Teamgym, før jeg startede på 
SGE, og havde også Teamgym-linjen 
begge år, hvilket var vildt fedt og lærerigt.

Efterskolen var med til at modne mig og 
gøre mig klar til livet. Plus jeg fik nogle 
helt fantastiske venner, som jeg vil have 
i lang tid endnu. Det fællesskab, der var 
på SGE, finder man ikke andre steder, 
det var helt unikt. At tage på Sorø Gym-
nastikefterskole var det bedste valg, jeg 
nogensinde har taget, og de bedste to år 
i mit liv.
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I det forgange år har elevforeningen givet følgende gaver:

∙   Julegave til skolens ansatte bestående af et stort fad slik.

∙   Gave til viceforstander Jørgen Nielsen, der stoppede på skolen.  
Han fik et gavekort på et hotelophold. 

∙   Gave til Susanne i køkkenet, der havde 25 års jubilæum, blomster og lækkerier. 

∙   Gaver til Nina, Morten og Anja, der alle søgte andre udfordringer 

∙   Gave til indvielsen af parkourcenteret.

∙   Biografgavekort til konkurrencerne til elevfesten.

Gaver fra elevforeningen 
aug. 2016 – sep. 2017
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Årsregnskab
Regnskab for Sorø Ungdomsskoles Elevforening
Periode 01.05.16 til 30.04.17

Indtægter    

Kontingenter kr. 45.120,00
Entréindtægter ved elevdagen kr. 5.280,00
Renter kr. 0,00
Samlede indtægter kr. 50.400,00

Udgifter    

Årsskrift kr. 14.850,00
Nets kr. 4.745,65
Hjemmeside kr. 0,00
Gaver kr. 4.858,90
Frimærker/fotoalbum/ kr. 26.235,73
Gebyrer kr. 356,00
Samlede udgifter kr. -51.046,28

Årets underskud/overskud kr. -646,28

Status   

Beholdning 1/5 2016 kr. 118.135,25
Underskud/overskud 1/5 2016 - 30/4 2017 kr. -646,28
Formue 30/4 2017 kr. 117.488,97
Danske Bank kr. 74.795,28
Danske Basis kr. 42.693,69
Kasse kr. 0,00
Formue i alt kr. 117.488,97
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Caroline Lilja Nordbo Månebakken 9 4400 Kalundborg

Sara Klarskov Fælledvej 12 4000 Roskilde

Mille Kilbæk Thomsen Slagelsevej 32 4270 Høng

Thea Høj Rasmussen Byskellet 17 4400 Kalundborg

Marlene Bredahl Christiansen Landevejen 4 4520 Svinninge

Gry Behrndt Andersen Dyrespringvej 24 2730 Herlev

Ida Korfitzen Randersvej 45 4200 Slagelse

Emilie Mille Brinkenfeldt Odensegade 16 B, 1 Sal 2100 København Ø

Pernille Tümmler Christensen Smedevej 15 4241 Vemmelev

Vitus Leonardo Westergaard-Pedersen Raunsbjergvej 24, St.tv. 4330 Hvalsø

Josephine Wehn Skrænten 11 4160 Herlufmagle

Nicklas Friis Sørensen Smidstrupvej 33 4720 Præstø

Sofia Patricia Larsen Barløse Sylvestervej 27 2610 Rødovre

Felix Møller Katz Fyrrevænget 21 3520 Farum

Marius Dyrby Christiansen Læssøesgade 15, 1th 2200 Kbh N

Sofie Lindegaard Larsen Kongeåsen 8 4230 Skælskør

Sara Denice Venning Rhiger Sofievej 4200 Slagelse

Stine Vorndran Kristensen Elverdalsvej 4, Sengeløse 2630 Tåstrup

Samuel Kron Boysen Hasselvej 52 2830 Virum

Laura Daugaard Sørensen Månevej 22 3100 Hornbæk

Emil Petersen Slettevej 97 4160 Herlufmagle

Sille Ditlevsen Magleby Ravnemark 15 4230 Skælskør

Liva Guldborg Rytmevej 3 2730 Herlev

Maria Karen Skeldahl Konsten Mariehøj 40 3000 Helsingør

Sarah Ida Olesen Niels W. Gades Vej 31 4700 Næstved

Alberte Winkelmann Margrethevej 11 3400 Hillerød

Natascha Arrild Dalstrøget 4140 Borup

Elevlisten 2017/2018
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Maja Neergaard Andreasen Nyrupvej 120 4243 Rude

Magnus Nordahl Jensen Fyrrevænget 39 4293 Dianalund

Line Olsen Fagerholtvej 17 4050 Skibby

Anna Ravn Carlsen Lykkesvej 1A, Ejby 4070 Kr. Hyllinge

Malou Alstrup Lønborg Kirkestræde 6 B, 2. th 4300 Holbæk

Morten Foldager Donstrup Ahornvej 10 4700 Næstved

Martin Wathne Kjærgaard Fredgårdsvej 9 3200 Helsinge

Mathilde Melby Larsen Solkrogen 13 3390 Hundested

Sigrid Widén Bjergbyvej 18 2730 Herlev

Eva Jochumsen Emsholm Strandmøllevej 21 4300 Holbæk

Annika Keldke Mortensen Frodesvej 49 4200 Slagelse

Elias Reimer Brinch Sørensen Jernbanevej 43 4330 Hvalsø

Sofie Grøn Jørgensen Gersehaven 17 3320 Skævinge

Emilie Boeskov Christensen Enghave Park 83 3450 Allerød

Ditte Steffensen Nykøbingvej 325 4990 Sakskøbing

Lukas Heidemann Sørensen Bakkedraget 34 3460 Birkerød

Julie Hofman Andersen Nålekrogen 3 4040 Jyllinge

Anna Post Jørgensen Birkevej 4 4330 Hvalsø

Lasse Feldberg Juncker Smedebakken 3 4330 Hvalsø

Anna Nedahl Ottesen Pilehavevænge 87 2625 Vallensbæk

Amalie Katrine Helsted Dich Teglværksvej 8B 4200 Slagelse

Anna Dragsbæk Raun Langåsen 19 4450 Jyderup

Amie Celine Hoffmann Ganderup Humlevænget 14 4220 Korsør

Rune Nilaus Birkedal 3 3630 Jægerspris

Maria Boserup Larsen Brolæggerpladsen 48 2635 Ishøj

Magnus Krogh Mineka Nordre Ryevej 76, Rye 4060 Kirke Såby

Annika Morell Lundsdal Tjørnehoved By 7 4720 Præstø

Olivia Sofia Christiansen Aakjærsgade 14 4200 Slagelse

Amalie Monberg Byens Mose 26 4400 Kalundborg

Lasse Helmark Jørgensen Ærøvej 108, 2. Tv 4200 Slagelse
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Freja Willemoes Olsen Juulsvej 35 4720 Præstø

Claudia Reinwald Vestergade 8, 1 4330 Hvalsø

Sille Bøje Møller Krogmosevej 18 2880 Bagsværd

Cecilie Borch Hansen Kirsebærhaven 64 4632 Bjæverskov

Jonas Manniche Højgaard Jensen Gadstrup mosevej 21 4621 Gadstrup

Lukas Dilling-Hansen Bygvænget 16 4270 Høng

Emilie Sylvest Novella Møllevej 7 2750 Ballerup

William Winther-John Lindehøjen 4b 2720 Vanløse

Emma Marie Corlin Vibevej 19 3660 Stenløse

Dicte Aaberg Larsen Jacobys Allé 14 2.tv. 1806 Frederiksberg

Camilla Julie Olkjær Pedersen Borshøjvej 16 3200 Helsinge

Simon Weirgang Baunsgaard Larsen Kalundborgvej 96, st. th 4200 Slagelse

Freja Mie Holse Guldrankevej 6 4420 Regstrup

Natalie Theis Møller Søbredden 12 4000 Roskilde

Tobias Vejlø Rathe Ørnevej 23 4330 Hvalsø

Amalie Flintholm Dudzik Nordskovvej 34 4295 Stenlille

Amanda Damsboe Holgersen Jensen Lundby Hovedgade 140 4750 Lundby

Annabel Laine Gyldenkærnevej 31B 4000 Roskilde

Rakel Thomsen Egesvinget 3 4040 Jyllinge

Laurits Hjortkjær Olsen Grønbakken 10 2720 Vanløse

Holger Hjorth Kodal Harløsevej 215 C 3400 Hillerød

Julie Marie Ehrenreich Egevej 32 4030 Tune

Mikkel Anton Probst Brabrandvej 42 2610 Rødovre

Rasmus Nicolai Pedersen Linde Allé 59, 1. Th 4220 Korsør

Simone Frederikke Hansen Ishøjbygade 52 2635 Ishøj

Kevin Thaarup Krusager Birkely 153 3200 Helsinge

Marcus Ptak Kastanievej 11a 4990 Sakskøbing

Frederik Juul Westermann Rosenvænget 6 4340 Tølløse

Pauline Horskær Hyltoft Lyngbakken 7 4700 Næstved

Karoline Willeberg Nørgaard Rønnealle 19 3450 Allerød
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Mathias Hindkjær Fredtoftevej 12 3520 Farum

Kasper Rasmussen Helsingevej 43 4281 Gørlev

Jonathan Rasborg Nielsen Slotsherrensvej 53, 1. sal 2720 Vanløse

Alexander Frahm Hollandsvej 2 4200 Slagelse

Julius Hesselholt Sinding Langdraget 309 3250 Gilleleje

William Lapiki Skamstrupvej 25 4440 Mørkøv

Nanna Kronborg Vestre Brogade 202 B, 2. tv 1800 Frederiksberg C

Maja Louise Obel Thomsen Lyshøj Alle 15, 2. 2500 Valby

Sascha Annette Månsson Engvej 26 4281 Gørlev

Camilla Thorving Rømer Pedersen Hermelinvej 34 4690 Haslev

Lucas Bonde Christensen Parcelgårdsvej  8 4200 Slagelse

Kristian Kjærulff Jacobsen Ørslevvej 313 A 4243 Rude

Lærke Villadsen Magasinvej 7 4960 Holeby

Julie Bodahl Nielsen Bøgeskoven 167 2600 Glostrup

Christoffer Haastrup Akacievej 4 St Tv 2830 Virum

Joakim Lindgaard Bloch Rudersdalsvej 100 St.th 2840 Holte

Nicole Hjorth Mosevej 8 2765 Smørum

Sara Isabel Beyer Sylowsvej 1b. 1th. 4220 Korsør

Gustav Nørgaard Haugesen Guldbergsgade 9 St.tv. 2200 København N

Daniel Jæger Pedersen Banevænget 2 4684 Holmegaard

Klara Katrine Bajda Nielsen Voldumvej 39, 1 Tv 2610 Rødovre

Pernille Koefoed Nielsen Toftegårdsvej 6 4622 Havdrup

Christian Tobias Rasmussen Rønnevænget 4 4780 Stege

David Peter Tillebeck Grønning-Nielsen Lyngbyvej 391 2820 Gentofte

Frederik Bruun Sct. Clemensvej 83g 4760 Vordingborg

Josephine Lundsgaard Dyblandsvangen 29 2700 Brønshøj

Lærke Binau Tjørnevangen 7 2700 Brønshøj

Marck Toftgaard Pedersen Fasanvænget 263 2980 Kokkedal

Maria Borch Nielsen Landlystvej 77 2650 Hvidovre

Marie Müthel Clausen Askovvej 59 4700 Næstved
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Nikoline Normann Olesen Chr. Hansensvej 22 4300 Holbæk

Thea Nhung Stenmose Gartnerhaven 14 4390 Vipperød

Amalie Mathilde Mertz Nøddebovej 1 4200 Slagelse

Cecilie Thorslund Fuglebæks Alle 13 4400 Kalundborg

Clara Kyhl Gudmann Ullasvej 10 2880 Bagsværd

Emma Lauenberg Attebjergvej 5 4700 Næstved

Johanne Sommergård Koefoed Østermarievej 14 3740 Svaneke

Marie Andrea Madsen Søpark Alle 28 4171 Glumsø

Nanna Villadsen Kikhavnvejen 25 3390 Hundested

Simone Budek Kløngevej 17 4983 Dannemare

Emma Riley Kløverprisvej 93 2650 Hvidovre

Nicolai Wagn Due Møllevangsvej 1 4700 Næstved

Signe Vibeke Volstrup Lillegade 33 2670 Greve

Louise Haffner Nielsen Dalbakkevej 13 4894 Øster Ulslev

Kimmie Theil Østergaard Larsen Veddingevej  9 4550 Asnæs

Elias Knutz Hartmannsvej 25B 2900 Hellerup

Emilia Hanberg Toftekærsvej 166 2860 Søborg

Marcus Lucas Østerbæk Kristell Azaleagangen 17 2300 København S

Amanda Nøttrup Jørgensen Appenæs Bygade 3 4700 Næstved

Filip Nielsen Musikbyen 19 4573 Højby Sj.

Olivia Bering Rosenvænget 4.B 3000 Helsingør

Thomas Steen Lundsgaard Labofaparken 43 4230 Skælskør

Clara Rundstrøm Rasmussen Frydenhøjparken 103 2650 Hvidovre

Tara Tuomela Flintemarken 77 Tv 2950 Vedbæk

Anton Håkansson Himmerlandsvej 11 2720 Vanløse

Viggo Hedvall Hauchsvej 16, 1.sal 1825 Frederiksberg

Adam Konrad Zahle Nørrebred 88 2625 Vallensbæk

Bibi Rask Lynge Uiffak 1C, Postboks 939 3900 Nuuk

Simon Mikkelsen Kvædehaven 1 2680 Solrød Strand

Mikkel Weinreich Olsen Tystrupvej 38 4480 Store Fuglede
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Cecilie Sommer Greisen Gammel Jernbanevej 47 2500 Valby

Lilli Kirkegaard Christensen Birkehaven 501 2980 Kokkedal

Casper Munk Løvenholdt Amager Landevej 143 2770 Kastrup

Cille Lægdsmand Hansen Rævehøjparken 26 2800 Lyngby

Oliver Bergholz Velasquez Casanova Slagelsegade 22 St Mf 2100 KBH Ø

Jannick Wiil Lårupvej 25 4295 Stenlille

Jeanett Pedersen Islevbrovej 10B 2610 Rødovre

Mads Christian Nielsen Stenhusvej 16 4300 Holbæk

Emilie Elisabeth Andreasen Mariehøj 82 2610 Rødovre

Jacob Vithøft Jørgensen Voldbjerg 3 4400 Kalundborg

Mathias Nielsen Solbjerg Have 9-202 2000 Frederiksberg

Halfdan Asbjørn Steenholdt Nordre Strandvej 323 3100 Hornbæk

Albert Gravlund Bertelsen Søndermarken 34 1.tv 3000 Helsingør

Mike Kure Nielsen Klintehaven 37 2630 Taastrup

Laura Johanne Nielsen Søpark Alle 69 4171 Glumsø

Emilie Lund Stormly 4 3500 Værløse

Megan Andersen Gemmet 7 St. Tv. 2400 København

Camille Koch Knudsvej 7 4640 Faxe

Casper Oszadlik Holbech Præstefælledvej 93 2770 Kastrup

Freja Elisabeth Lundgren Skyttemarksvej 2 4171 Glumsø

Linnea Godsk Københavnsvej 108, 1. Th 4000 Roskilde

Marie Nysum Aabjerg Nielsen Blommegården 18 2620 Albertslund

Ruben Ingemann Nikolajsen Lynge Byvej 36 4180 Sorø

Jose Rodolfo Norstein Gilving Hejrevej 10 2670 Greve

Tobias Preilev Hansen Bystævnet 16 4700 Næstved

Frederikke Nielsen Nødebjerg 38b 4960 Holeby

Lykke Skovsgaard Holm Kordilgade 9 1.sal 44 Kalundborg

Lærke Kajal Skov Pedersen Risby 5 Hellested 4652 Hårlev

Olivia Byrn Dyssevænget 4B 2700 Brønshøj

Frida Skram Jensen Stationsvej 25 4684 Holmegaard
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Kontakt
 
Sorø Gymnastikefterskole
Topshøjvej 50, 4180 Sorø

Telefon: 5783 0034
Email: kontor@soroefterskole.dk
www.soroefterskole.dk

Udgivet af: Elevforeningen for SU og SGE
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facebook.com/soroefterskole youtube.com/efterskoletube instagram.com/soroefterskole twitter.com/soroefterskole


