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10 år som forstander

Karsten Haim, Forstander

1996 var første gang jeg skrev i 
Sorø Ungdomsskoles årsskrift og 

siden Årsskriftet 2008, har jeg skrevet 
hver gang. 

1. januar 2019 har jeg været forstander 
i 10 år her på Sorø Gymnastikefter-
skole, et job jeg aldrig har fortrudt, 
selvom det især i de første år gav 
nogle drøje hug og tog meget af min 
familietid. Skolen var dengang på vej 
i mange uheldige retninger, og målet 
var at vende udviklingen og tilføre ny 
energi til personaleflokken, så de kun-
ne kæmpe sammen i én retning. 

På min første arbejdsdag blev jeg 
præsenteret for skolens personale og 
eleverne i skolens foredragssal, den 
første samling ud af mange. Vi sang et 
par sange og Susanne Qwist bød mig 
velkommen. Det var en god fornem-
melse at skulle stå i spidsen for den 
skole, som havde betydet så meget for 
mig og som havde givet mig helt nye 
ønsker for livet og værdier i hverda-
gen. Lige fra dag et, gik alle i gang med 
at udvikle og forbedre skolen – det har 
været og er noget af en oplevelse at 
arbejde på Sorø Gymnastikefterskole.

På de interne og ledelsesmæssige 
områder har vi arbejdet fokuseret og 
fremadrettet i mange år.

Bestyrelsen besluttede at skolens om-
drejningspunkt skulle være gymnastik 

og kort efter ændrede vi skolens navn 
fra Sorø Ungdomsskole til Sorø Gym-
nastikefterskole.

Skolens formål har været det samme 
alle årene og det er, at drive efterskole 
inden for rammerne af de gældende 
regler om frie kostskoler. På et af vores 
årlige lederdøgn arbejdede vi intenst 
med en vision, som kunne holde til 
udvikling og række ind i fremtiden - Vi 
vil være den mest attraktive undervis-
ningsinstitution. Vi har altid visionen 
for øje, når vi tager store beslutninger 
for skolens fremtid, og det holder os 
på sporet og giver os retning. Med 
visionen for øje, udarbejdede vi en le-
delsesstrategi, som kunne være vores 
holdepunkt i den fantastiske udvikling 
vi var og er i. Strategien har flere fo-
kuspunkter, så vi har fat i alle afdelin-
ger på skolen, ingen bliver glemt eller 
halter bagefter. Skolens kerneopgave 
har der nok aldrig været tvivl om, men 
det er først fornyligt vi fik sat ord på 
den - Vi uddanner unge mennesker.
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I foråret 2018 fik vi ændret værdi 
grundlaget, så det passer til alt det an-
det og måden vi ønsker at handle på i 
hverdagen. Vi har nu 4 værdiord, som 
personalet arbejder med og handler 
efter. Vi er stadig i en implemente-
ringsfase og arbejder på både at være 
ordene, men også lære dem fra os.

• Tillid

• Ærlighed

• Respekt

• Sammenhold

Hele det arbejde vi har lagt i formål, 
vision, kerneopgave, strategi og vær-
digrundlaget har givet os et fantastisk 
redskab, til at styre skolens udvikling 
og måden vi handler på.

Vi har været lidt omkring i forhold til 
linjefag, både hvilke fag vi tilbyder og 
hvordan de bliver prioriteret i skema-
et. I dag arbejder vi med en gymna-
stikparaply og tilbyder Basisspring, 
TeamGym, Rytme, Dans og Parkour. Vi 
er meget glade for alle linjefagene og 
søgningen er stor, men vi er ikke låst 
fast. Så hvis vi ser en mulighed i et nyt 
linjefag, som giver mening i forhold 
til resten af pakken, er det helt klart 
noget vi vil overveje.

Elevantallet: I 2011 startede vi med 
102 elever – og I 2018 startede vi for 
5. år i træk med over 180 elever, og de 
kommende år ser også meget positive 
ud. Det har aldrig været et mål i sig 
selv, at skolen skulle have mange ele-
ver, men et middel til at give eleverne 
de bedste muligheder og faciliteter. 

Årstræet er en tradition og sammen-
binding af årgangene – derudover, et 
mødested til gammelelevdag. Det er 
blevet sådan, at Elevrådet er med til, 
at bestemme hvilket træ vi skal plante 
og de 2 elever, som er blevet valgt til 
Elevforenings Juniorbestyrelse plan-
ter træet den sidste dag på skolen. 
Jens (pedel) og jeg bestemmer hvor 
træet skal plantes.

08/09 Mispel plantet i Solgården

09/10 Blodblome ved Bålpladsen

10/11 Magnoliatræ ved glasgangen 
mod hallen

11/12 Bøgetræ ved Springcentret

12/13 Mammuttræ mellem elevfløj og 
hallen

13/14 Lindetræ på flagstangsplænen 

14/15 Tulipantræ for enden af spring-
centret mod skoven

15/16 Paradisæbletræ 3 stk. Ved ind-
gangen til springcentret

16/17 Røn mellem de 2 elevfløje

17/18 Rød dværg hængebøg 2 stk. på 
flagstangsplænen

18/19 ? nu må vi ser hvad det bliver og 
hvor det skal gro.

For nogle år siden ændrede vi pige- og 
drengegangen til blandede gange, det 
har givet mange fordele og samtidig 
fungerede elevgangene, som én stor 
sammenhængende gang. Det gav 
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meget uro og mange elever havde 
svært ved at føle sig hjemme i den 
hektiske atmosfære, derfor har vi 
fra skolestart i år delt gangene op i 5 
mindre gangområder; Skoven, Engen, 
Klinten, Sletten og Højen. Det har 
umiddelbart givet en hele del mere ro 
og gangene føles, som et langt mere 
behageligt sted at opholde sig.

I takt med udvidelsen af elevtallet og 
bygningerne er vi gået fra 25 til 35 fast 
ansatte. Der har været mange perso-
ner tilknyttet, dygtige og energiske 
ildsjæle, som har stræbt efter at gøre 
skolen til den mest attraktive under-
visningsinstitution. Jeg oplever, at vi 
i dag har en meget stærk personale-
gruppe, som ikke bare går på arbejde, 
men som har valgt netop SGE, som 
stedet de skal brænde for, for at få 
opfyldt deres drømme. Nogle drømme 
udvikler sig og indimellem er man 
nødsaget til, at finde en ny arbejds-
plads for at udvikle sig personligt og 
forfølge drømmen. I de tilfælde er vi 
stolte, fordi vi har været grobund for 
en udvikling og heldige fordi det sam-
tidig giver plads til en ny kollega, som 
kan inspirere os alle. 

Vi har ændret vedtægterne, så de 
er mere tidssvarende og lever op til 
ministerielle krav. Vi har i samme 
omgang ændret den øverste ledel-
sesstruktur så vi nu ”kun” har en 
bestyrelse og skolekredsen. Vi har i 
dag en stor skolekreds og for hvert år 
kommer nye til. Både gamle elever og 
forældre, som har lyst til at bakke op 
om skolen, vælge bestyrelsen og være 
gode repræsentanter for skolen ude i 
det ganske land. 

Lige nu arbejder vi blandt andet på en 
lokalplan for de ca. 12 hektar jord, vi 
har købt, som ligger rundt om sko-
len. Derudover har vi et ønske om, at 
igangsætte et projekt med byggeri 
af en opvisningshal med plads til ca. 
1000 tilskuere. Der er nok at tage fat 
på 

Elevholdet 2018/19 er godt i gang og i 
skrivende stund, er de alle på studie-
tur rundt om i Europa. Vi er privilege-
ret med en gruppe elever, som har ta-
get rigtig godt imod efterskolelivet og 
som alle stræber efter at dette år skal 
blive mindeværdigt, ikke kun for dem 
selv men for alle. Jeg håber inderligt 
at deres stræben vil blive belønnet. 

Lars Wendelboe 
- 25 år på Sorø

Den første 1. marts 2018 havde Lars 
Wendelboe 25 års jubilæum og i 
forbindelse med den årlige gymnasti-
kopvisning den 23. februar blev han 
fejret. I firserne snusede Lars, som 
vikar, for første gang til efterskolelivet, 
men vi skule helt frem til 1. marts 
1993 før han blev ansat som lærer 
på Sorø Ungdomsskole. Siden da og 
frem til august 2008 har Lars været 
en gennemgående person i skolens 
gymnastik og selv efter han blev afde-
lingsleder i 2008, har gymnastikken på 
SGE betydet meget for ham. Det har 
dog langt fra kun været gymnastikken, 
der har fyldt Lars´ hverdag, han har 
undervist i langt de fleste boglige fag 
og afprøvede både friluftsliv, golf og 
meget mere. Derudover har han heller 
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ikke sparet på ideer til weekend-ak-
tiviteter og anderledes dage, jeg kan 
kort nævne ”Fangerne på SU”, ”4 dage 
i det fri”, ”glidebane” og ”dræberleg”.

Lars forstår at skabe relationer til alle 
elever og jeg er sikker på, at de lidt 
over 3000 elever, som allerede har 
været igennem et år med Lars, alle har 
en god historie at fortælle om ham. 
Det er lige fra svedetimer i gymnastik, 
givtige matematiktimer, hyggesnakke 
på kontoret og godmodige drillerier. 

Jeg har nu haft fornøjelsen af at ar-
bejde sammen med Lars her på Sorø 
igennem 17 år af 2 omgange, og har 

lært Lars at kende, som en engageret 
kollega og som en god ven man altid 
kan regne med. Lars har gennem 
sine meninger, ideer, debatter, 
arbejdsomhed og et kæmpe enga-
gement haft meget stor betydning 
for den udvikling skolen har været 
igennem. Hvor mange år han endnu 
skal præge skolen ved vi (heldigvis) 
ikke. 
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Sorø Gymnastikefterskole: 

'Visionær', 'altid på vej' 
- en skole i topform.

Susanne Qwist

Sorø Gymnastikefterskole 
har inden for de senere 

år udvidet betragteligt, med 
springcenter og parkourcenter. 
Vi har renoveret værelser, og i 
det hele taget foretaget løbende 
vedligeholdelse. Det fortsætter 
vi med.  

Vi har købt 12 ha jord, lige rundt 
om skolen. Det er et skønt, 
skønt område. Lidt kuperet, råt, 
lidt vildt, og med rigtig mange 
muligheder. En opvisningshal har 1. 
prioritet, men der er oplagt også mu-
lighed for moutainbikeruter, løberuter, 
shelters, klatretårn og hvad man ellers 
kan finde på. Der er mange andre 
ideer på sigt, såsom elevværelser, 
klasselokaler, spisesal m.m.

Det formelle er faldet på plads, vi har 
betalt, men da der er landbrugspligt 
på den købte jord, skal en landzonetil-
ladelse og et tillæg til den gældende 
lokalplan bane vejen for nye tiltag. Det 
arbejdes der med – ’ting tager tid’. 

Vi har ved skolens Generalforsam-
ling lavet vedtægtsændring, idet det 
dog kun er §1 stk 4 vi har handlet på. 
Det var absolut rigtigt, hvad der stod, 

men det var langt og ikke ’brugerven-
ligt’, i forhold til eleverne. Nu er det 
blevet enkelt og præcist: 

’Sorø Gymnastikefterskole er en 
grundtvigsk efterskole, der bygger på 
værdierne:

Ærlighed, respekt, tillid og sammen-
hold. Det er værdier, som personalet 
lægger vægt på og arbejder med i det 
daglige’.

En fornuftig økonomi er helt afgøren-
de for skolen, og det skaber de mange 
elever mulighed for. Fuldt hus pr. 
august 2018. 

Igen i år er der på landsplan rekord 

10



i antal elever på efterskoler. 29.206 
begyndte et nyt liv på en af landets 
241 efterskoler, det er en stigning på 
364 elever i forhold til sidste år. Den 
store søgning til efterskolerne er, fordi 
de unge mennesker her får mulighed 
for reflektion, personlig og social 
udvikling, styrkelse af kompetencer og 
faglige forudsætninger.

10. klasse er på spil igen - igen. Der 
er fremlagt et udspil for at få endnu 
flere unge til at vælge en erhvervsud-
dannelse. I udspillet fremgår det, at 
der skal tages højde for særlige 

skoleformer, f.eks efterskoler og den 
særlige rolle de spiller i uddannelses-
systemet, med et tilbud til elever, der 
ønsker et skoletilbud væk hjemmefra. 
Der vil formentlig først være politiske 
forhandlinger om ændring af 10. klas-
se i begyndelsen af 2020. Det bliver 
spændende at følge.

Alt i alt har det været et begivenheds-
rigt skoleår: ’visionært’, ’altid på vej’ 
- en skole i topform.

Stor tak til hele personalet for den 
store indsats, de altid udfolder.
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Nyt personale

Benjamin Bramsen

Verdens fedeste job

Nervøsiteten spreder sig i hele 
kroppen. Det kilder i maven, sit-

rer i fingrene og hjertet pumper derud 
af. Jeg tripper af nervøsitet, men efter 
en dyb indånding er jeg klar. Jeg får 
øjenkontakt med mine venner, bliver 
mødt af smil og pludselig falder min 

krop helt til ro. Der bliver helt stille i 
hallen, og fanerne hæves. Jeg er klar 
til at gå på gulvet.

Følelsen alle gymnaster kender til 
lige inden, man skal på gulvet, og den 
følelse jeg stod med inden hver eneste 
opvisning med Gymnastikhøjskolen 
Ollerup.

Den samme rus; nervøsiteten, hjerte-
pumpen og spændtheden håber jeg 
på at opleve igen til foråret, når vi går 
på gulvet med Sorø Gymnastikefter-
skole. Det er en følelse man kun kan få 
et sted som dette, og en følelse jeg er 
så heldig at støde på hver dag. Det er 
følelsen af at være sammen om noget 
– følelsen af sammenhold. 

Det er elevernes små succesoplevelser 
i hverdagen – i springcenteret, i ma-
tematiklokalet. Det er springene over 
de store- såvel som springene over de 
små udfordringer. Det er tilliden og 
respekten mellem lærere og elever. 
Det er de sjove samtaler om ingenting 
såvel som de triste samtaler om alting. 
Det er de glade og motivererede 
elever. Det er alle de inspirerende og 
skønne kollegaer.

Det er derfor, at mit job er verdens 
fedeste job.
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Diana

Jeg føler mig meget heldig! 

Jeg startede på kontoret i novem-
ber 2017 og jeg er meget glad for 

at være en del af Sorø Gymnastikefter-
skole. Her er en fantastisk stemning, 
en masse søde unge mennesker og 
ikke mindst inspirerende skønne 
kollegaer. 

Jeg har 20 timer på skolens kontor, 
hvor jeg hjælper til med forskellige ad-
ministrative opgaver. Jeg er også den, 
eleverne kommer til om morgenen, 
hvis de er syge.

Jeg er uddannet jordemoder og 
udover mit arbejde på skolen laver jeg 
fortsat lidt jordemoderarbejde. Nogen 
vil måske tænke, at det er lidt under-
ligt at være jordemoder og sidde på 
kontoret. Men faktisk er der slet ikke 
så stor forskel på de to ting. Jeg bruger 
mine samtalekompetencer i mødet 
med de unge, når de er syge. Indimel-
lem går sygemeldingen hurtigt, men 
det kan også til tider give anledning til 
mange gode snakke, som jeg holder 
vældig meget af.

Når man er på et offentligt hospital, 
er der også bunker af administrative 
opgaver, så det behøver vist ikke yder-
ligere forklaring. Lige det med at gribe 
babyer, er der heldigvis ikke så meget 
af på en efterskole og derfor tager jeg 
en vagt i ny og næ. 

Tænk engang, at kunne kombinere de 
to vidunderlige verdner. Jeg føler mig 
meget heldig.

Som bonus til det alt sammen, bor 
jeg i cykelafstand fra skolen med min 
familie. Her bor jeg med min dejlige 
mand, som er lærer på skolen og vores 
to skønne drenge på 9 og 12 år. I min 
fritid laver jeg gymnastik, læser, strik-
ker og slapper af med min familie. 

20



Line Traberg 

På landet igen

Kl. er 8.17 som mit tog ruller ind 
på stationen i Sorø. Jeg klap-

per computeren og mine hørebøffer 
sammen og fortsætter podcasten i 
høretelefoner, som bedre passer un-
der hjelmen. Næste strækning foregår 
på cyklen. Byen er vågen og skolebørn 
er i fuld gang med at komme til skole. 
På den anden side af byskiltet venter 
landet. Landet, som jeg kender så 
godt, men som alligevel stadig er lidt 
fremmed for mig. Lidt bakker, en skøn 
udsigt og en noget frisk luft senere, 
parkerer jeg min cykel og går til time 
med røde kinder.

Turen er efterhånden velkendt for mig, 
da jeg har taget den siden årsskiftet 
hvor jeg startede med at arbejde på 
Sorø Gymnastikefterskole. Jeg har 
tidligere været lærer på Lomborg 
Gymnastik- og Idrætsefterskole, så jeg 
var på mange måder allerede velkendt 
med alt hvad livet som gymnastiklæ-
rer på en efterskole indebærer. Jeg er 
vokset op på en gård i Vestjylland med 
mange søskende og gymnastikken på 
nært hold hele livet. Udover gymna-
stik underviser jeg på Sorø i engelsk 
og Gymnastikuddannelse 1. Min bag-
grund for at undervise i engelsk ligger 
både i min erfaring med at undervise 
i engelsk på Lomborg, min internatio-
nale studentereksamen, International 
Baccalaureate, og fra min kandidat-
grad i engelsk og historie fra Køben-
havns Universitet. Gymnastikuddan-
nelse 1, er et instruktørkursus, som 
jeg har undervist i en del gange før, 

både på efterskole og i DGI-regi. Jeg 
har mange års erfaring som gymna-
stikinstruktør og er igen i år instruktør 
på DGI Storkøbenhavns Repræsenta-
tionshold, som er et udtaget mixhold 
for gymnaster over 18. Som udøver 
har jeg, udover at have gået to år på 
efterskole, på henholdsvis Vesterlund 
Efterskole og Bøvling Idrætsefterskole, 
været Rep. holdsgymnast i over 10 år, 
før jeg overgik til instruktørposten, 
gået på Gymnastikhøjskolen i Ollerup 
og dets Elitehold, PI Elitepiger og DGI’s 
10. Verdenshold. 

Sorø er en skøn skole med både 
dejlige kollegaer og elever og det er 
meget motiverende at være et sted, 
hvor gymnastikken er et fælles projekt 
for alle. Der er ikke noget der styrker 
sammenholdet, som et fælles mål og 
det har vi bl.a. igennem gymnastikken 
på Sorø Gymnastikefterskole.
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Mia Jensen

Mit navn er Mia Jensen, og jeg er 
netop startet som musiklærer 

og dansklærer på SGE. Det betyder, at 
jeg også får lov til at spille en masse 
dejligt klaver til vores morgensam-
linger og til forskellige arrangementer 
på skolen. Fællessang betyder rigtig 
meget for mig, og jeg føler mig meget 
privilegeret at skulle arbejde med 
netop dette. 

Jeg er uddannet lærer fra Aarhus 
Lærerseminarium samt bachelor i 
musikvidenskab ved Aarhus Universi-
tet, og siden jeg blev færdiguddannet 
har jeg slået mine folder i det østjyske. 
Men nu er jeg blevet øboer – endda 
SGE-beboer, da jeg er flyttet i lærerbo-
lig på skolen – og det lover rigtig godt.

Torben Nielsen

Jeg er ikke helt ny, da jeg har 
været ansat på SGE for 4 år siden. 

Dengang fik jeg et andet jobtilbud 
som jeg ikke kunne sige nej til, men 
inderst inden savnede jeg at have med 
de unge mennesker at gøre. Dagene er 
nemlig meget varieret og det er dejligt 
at være med til at få skolen til at se 
godt ud.

Jeg er uddannet tømrer samt bygge-
teknikker og jeg har i mange år været 
selvstændig. Nu er det dog blevet tid 
til at blive pedel igen. 
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Sebastian Bjørn

Jeg er 26 år, bor i København med 
min kæreste og er uddannet 

fysioterapeut. Jeg er vokset op nær 
Svendborg i en kernefamilie med 
gymnastik på dagsordnen. Derfor har 
jeg i mange år været engageret i det 
lokale foreningsmiljø som instruktør 
og sideløbende dyrket gymnastik på 
eliteniveau både inden for opvisnings 
– og konkurrencegymnastik. Jeg el-
sker således at undervise i gymnastik 
– særligt springgymnastik. Derfor vil 
man typisk finde mig i springcentret! 
Selv har jeg været på gymnastikefter-
skole og sidenhen på gymnastikhøj-
skole i Ollerup. Dette har bragt mig i 
en situation, hvor jeg er blevet enormt 
tiltrukket af fællesskabet og energien, 
der opstår når man er sammen om at 
være fysisk aktiv. 

Sidstnævnte er en væsentlig årsag til 
mit uddannelsesvalg, hvor jeg nu har 
været færdiguddannet i lidt over et 
år. Inden for fysioterapien værner jeg 
enormt meget om den forebyggende 
og præstationsoptimerende træning, 
så efterskoleeleverne kan få de bedst 
tænkelige fysiske rammer på deres 
ophold. Det har de nemlig hårdt brug 
for med den store træningsmængde 
de udsættes for i det daglige. 

Jeg elsker at arbejde med eleverne og 
se deres menneskelige udvikling hver 
eneste dag. Det er køreturen værd fra 
Nørrebro! Gennem årene har jeg brugt 
meget tid på at arbejde med menne-
sker fra nær og fjern. bl.a. med frivilligt 
udlandsarbejde, hvor jeg har under-
vist i engelsk og idræt på en folkeskole 

i Indien og senere været fysioterapeut 
på en specialskole i Sydafrika for børn 
og unge med spasticitet. Herved har 
jeg tilegnet mig en masse menneskelig 
erfaring og ikke mindst interesse, jeg 
kan bruge i mit daglige virke på SGE. 
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Skolens personale og 
bestyrelse

Personale
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Benjamin Bramsen 
Christoffer Færch 
Diana Lind Bjerre 
Emil Peter Wittsten Jensen 
Emilie Møller Sørensen 
Frederik Buch Færch 
Hans Peter Andersen 
Heidi Thomsen 
Jannik Böcher Lassen 
Jeanette Hald 
Jens Heinrich Larsen 
Johan Vang Vang Hansen 
Johannes Juulsgaard 
Jonas Skafte 
Karin Uhre 
Karsten Haim 
Kirsten Holst Johansen 
Kristoffer Juul Bjørn 
Lars Wendelboe 
Lasse Overgaard Nielsen 
Lene Ottesen Nielsen 
Line Traberg Larsen 

Louise Snebang Kristensen 
Lærke Ilkjær Appelon 
Martin Myssen 
Mette Egelund Hansen 
Mia Jensen 
Michael Berggren 
Mie Petersen 
Nana Kjær Regnér 
Nina Marie Leise-Hansen 
Rasmus Fouirnaies Vinther Sinding 
Rikke Fouirnaies Vinther Sinding 
Sarona Sørensen 
Sebastian Telvig 
Sebastian Juul Bjørn 
Susanne Berggren Thomsen Thomsen 
Søren Hangaard Pedersen 
Tanja Mazur 
Tina Østergaard Sørensen 
Tina Laursen 
Torben Ulrik Nielsen 
Ulrik Lind Mortensen 
Vibeke Bagge 

Bestyrelsen
Kaj Jensen
Niels Nielsen
Susanne Qwist
Ulla Nikolajsen
Ulrik Lefevre
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Sorø Performance

Det første år

Tanja Mazur

Første år er gået med Sorø Perfor-
mance og igen i år er vi så heldige, 

at have et hold med skønne unge 
SGE’ere, som vil endnu et fællesskab 
med SGE. Endnu en tak til ALLE, der 
kom til udtagelsen i år. Vi håber at se 
mange igen næste år, også selvom det 
ikke gik i år, så husk at kom igen – det 
er altid fede timer med sved på pan-
den, skønne gensyn med hinanden og 
der er altid en god opbakning gymna-
sterne imellem.

Igen vil jeg (på vegne af alle involve-
rede i SP) bruge lejligheden til at sige 
tak til elevforeningen og opbakningen 
fra skolen. TAK for, at vi kan få lov til 
at holde gang i elevernes gymnastiske 
udvikling, selv, når de ikke er eftersko-
leelever mere på skolen og gøre det 
muligt for tidligere SGE’ere, at mødes 
på tværs af årgange og skabe nye 
bekendtskaber.

En bonus i år er, at vi har fået parkour 
og springere til holdet og nu repræ-
senterer holdet endnu skarpere, 
hvad SGE har at byde på. Michael 
Berggren og Sebastian Bjørn er med, 
som instruktører for holdets 8 park-
our-drenge og 15 springere og Nana 
Kjær er endnu engang med til at skabe 
vores opvisningsprogram i år. Alle tre 

har enten været, eller er inde over 
skolen til dagligt og det varmer, at de 
vil holdet. Det er givende, at have fået 
flere instruktører med på projektet 
– det er et friskt pust, at have flere at 
sparre og skabe med, samt at få andre 
elementer af gymnastikken ind over 
programmet. Det ses også tydeligt 
gymnasterne imellem, hvor fedt det 
er, at have fået parkour og spring med 
på holdet – der er en god balance 
drenge og piger imellem og de har det 
fedt med hinanden og er bare tydeli-
ge SGE’ere, som virkelig VIL skabe et 
sammenhold og gyldne stunder. 

Vi startede projektet med både park-
our, spring og dans/rytme i sommers 
med et par enkelte weekend-trænin-
ger, én opvisning til gl. elevfest og 
så en spændende og energisk tur til 
gymnastik-festivallen Festival Del Sole 
i Riccione. Det gik op for os, at vi som 
det første gl. elevhold har skabt noget 
helt specielt med kombinationen af 
parkour, spring, dans og rytme i et op-
visningsprogram indenfor gl. elevhold 
og dét er værd at bygge videre på. Et 
par highlights fra turen kunne være, 
da de lokale i Riccione udviste stor 
begejstring, til vores sidste opvisning – 
især overfor parkour, hvor det virkede 
som om, de aldrig havde set det før, 
og for første gang på hele sæsonen 
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gennemførte pigerne tøndebåndsse-
rien uden nogen tab! Derudover har 
de strand-træninger og sjove lege vi 
lavede hele ugen også gjort turen 
uforglemmelig.

Sorø Performance har været en fan-
tastisk repræsentant for skolen – ikke 
bare til opvisningerne, men også, 
når de træner på skolen og møder de 
nuværende elever og ligeså igennem 
hele ugen i Riccione. Det er det hele 
værd, når man som jeg selv har været 
en del af et gl. elevhold og flere gym-
nastikture og tænker tilbage på, hvad 
jeg har fået med, af gyldne øjeblikke, 
kompetencer og venner for livet, og 
så nu stå på sidelinjen og opleve, at 
de unge mennesker også får det med 
sig i det her fællesskab. Det er ærligt, 
respektfuldt og tillidsfuldt – både at se 
på og være i. Unikt. 

Når jeg tænker på, at tid er dyrebart 
og tid for de unge mennesker i dag, er 
noget man ikke må gå glip af – den så-
kaldte FOMO-tendens (Fear Of Missing 
Out), så ved jeg, at det er en kæmpe 
chance og mega modigt af de gym-
naster, som vælger holdet til. Vælger 
tiden til. Det kræver, at man binder sig 
til et projekt, det kræver at man tager 
sig tiden fra fredag-lørdag én gang om 
måneden, det kræver at man tør.  
Tør, at gå op i noget man brænder 
for. Tør at gå glip af noget andet, når 
man stiller ind til flere timers træning. 
Men det er vigtigt at turde. Det synes 
jeg også Sorø Performance er et godt 
billede på. Vi tør.

 

Anden sæson
Marius & Klara (årgang 15/16)

Det er nu anden sæson vi går 
på Sorø Performance og vi er 

enormt glade for det. Det er fedt at 
komme tilbage på skolen ca. en gang 
om måneden. Her ser man gamle ven-
ner, for ikke at glemme lærere. Men 
det er også her nye venskaber bliver 
dannet, idet vi er fælles om at lave 
det vi alle kan lide, at lave gymnastik. 
Vi har et godt sammenhold. Dette er 
bl.a grundet vores dejlige tur til Italien 
sidste sommer. Det var en lækker tur, 
med en masse god gymnastik, høj sol 
og kolde drinks. Vi er så klar på den 
kommende sæson, og spændt på at se 
hvad den byder.
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Grundlovsdag i Sorø 
2018
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Elevfesten 2018 - Intro

På en dejlig solskinsdag, den 9. 
juni 2018 mødtes en masse gam-

le elever fra Sorø Gymnastikefterskole. 

Lige fra 1 år til 40 års jubilarer mødte 
op. For nogen er det stadig Sorø Ung-
domsskole, men fælles for alle er, at 
det stadig er længselsfuldt at komme 
tilbage og mødes med gamle venner 
og lærere. Vi startede i år med mor-
genmad for jubilarer kl 9 i stedet for 
9.30, som de sidste år. Denne ændring 
var gjort, for at jubilarholdene kunne 
få mere tid til at være sammen i, som 
årgang. Gensynsglæden var stor, både 
hos jubilarer og hos andre gamle ele-
ver. Der blev udvekslet sjove historier, 
set en masse billeder og videoer, samt 
grint rundt omkring på skolen. Andre 
brugte tiden i springcentret, for at 
mindes de sjove stunder der. 

Frokosten blev serveret i hallen kl. 12, 
hvor jubilarerne kunne tage for sig af 
lækre retter fra skolens Street Food 
buffet, hvor der var burger, sandwich, 
grøntsager og frisk frugt, som skolens 
køkken havde stået for. 

Vi havde igen i år indført, at skolens 
nuværende elever havde de 3 sidste 
borde i hver række for ikke at ska-
be for meget tumult, da de forlod 
hallen for at gøre klar til deres opvis-
ning. Dette synes vi i elevforeningen 
fungerede rigtig godt og vil fremover 
benytte os af samme metode.

Kaffe og kage blev, som noget nyt i 
år, serveret udenfor under halvtaget 
mellem spisesalen og værelsesgang 1 
på skolens nye Street Food. 

Generalforsamlingen forløb 
som vanen tro, med Cathrine 

Thomsen som ny formand og en flot 
fremførelse af beretningen.  
Elevforeningen tager nu hul på et nyt 
år, hvor der blandt andet skal skrives 
årsskrift. Jubilæumsbilleder blev taget 
på græsset foran den store sten i dej-
ligt tørt og solrigt vejr. Da klokken slog 
14:30 gik Sorø Performance på gulvet 
i springcentret, for første gang til en 
gammel elevfest. Derefter sluttede 
eleverne Elevfesten af, med en rigtig 
flot opvisning med stor opbakning fra 
de gamle elever. 
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Jubilarer

5 ÅRS
JUBILÆUM

10 ÅRS
JUBILÆUM

20 ÅRS
JUBILÆUM
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25 ÅRS
JUBILÆUM

35 ÅRS
JUBILÆUM

45 ÅRS
JUBILÆUM
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Formandens beretning 
ved generalforsamlin-
gen lørdag d. 9. juni 2018

Velkommen til gammel elevfest 
på Sorø Gymnastikefterskole. 

Det er mig en fornøjelse, som formand 
for elevforeningen, at se så mange 
mennesker, som har valgt at tilbringe 
dagen på deres gamle efterskole sam-
men med deres skolekammerater. 

Det er første gang jeg står her som 
formand og afholder denne beretning 
omkring året, der er gået i elevfor-
eningen. Jeg overtog formandsposten 
efter Nadja Kamper for lidt over et år 
siden, hvilket jeg er glad og beæret 
over at få lov til. Nadja var formand i 
mange år og har lagt et kæmpe stykke 
arbejde i elevforeningen – og for det 
fortjener hun en kæmpe tak. Vi har 
dog ikke givet helt slip på hende, da 
hun fortsætter som kasserer, hvilket vi 
alle er meget glade for, og vi kommer 
helt sikkert til at trække på hendes 
erfaring indimellem. 

Elevforeningen har haft vokseværk de 
sidste par år og vi er lige nu 16 men-
nesker i bestyrelsen. Det har medført 
at vi i dag fremsætter et nyt lovforslag 
sådan at alle kan være med, da vores 
love ikke tillader det lige pt. Jeg er rig-
tig glad for, at der er så mange der har 
lyst til at være en del af elevforeningen 

og jeg håber at den gode udvikling 
fortsætter. 

I det forgangne år har elevforeningens 
bestyrelse holdt 4 møder. På disse 
møder har vi blandt andet arbejdet 
med årsskriftet og programmet for i 
dag, samt oprettelsen af SGE’s gamle 
elevhold, Sorø Performance. 

Sorø Performance er for alvor kommet 
i gang i år, hvilket er en stor glæde for 
hele elevforeningen. Idéen har været 
på tegnebrættet siden jeg startede i 
elevforeningen for 7 år siden, så det er 
fedt at drømmen om et gammelt elev-
hold endelig er blevet til virkelighed. 
Det startede i september 2017 med 
at omfatte et danse- og et rytmehold, 
men har nu udviklet sig til også at 
omfatte et parkour- og springhold. 

Sorø Performance havde været umu-
ligt at starte op, uden det tætte samar-
bejde vi har haft med skolens ledelse 
og de lærere, som er instruktører på 
holdene. Tak til jer, for at gøre det 
muligt. Sorø Performance viser hvad 
de kan, ved en opvisning i springcen-
tret kl. 14, hvilket jeg vil opfordre jer 
alle til at se. For de, som skulle være 
interesserede i at være med på Sorø 
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Performance, så kan jeg informere jer 
om, at der afholdes udtagelse  
d. 24. og 25. august her på skolen. I 
kan også finde meget mere info om 
det på skolens hjemmeside. 

Til elevfesten har vi en tradition for, at 
jubilar-holdene mødes til morgenmad 
og billedfremvisning af gamle billeder 
fra deres tid her på skolen. I mange år 
har de lidt ældre jubilarhold set deres 
billeder som lysbilleder, men vi synes 
efterhånden at det blev en lidt gam-
meldags og besværlig proces. Derfor 
har vi i år, fået alle vores lysbilleder 
digitaliseret og dermed også fremtids-
sikret vores billedmateriale. To elever 
fra den nuværende årgang, Jacob og 
Martin, har i samarbejde med Rasmus 
brugt en masse tid og kræfter på det-
te. Et stort tak, til jer - elevforeningen 
har selvfølgelig sørget for en beløn-
ning for det store stykke arbejde. 

Traditionen tro holdt elevforeningen 
for et par uger siden, valg til juniorbe-
styrelsen for den nuværende årgang 
17/18. Det resulterede i, at vi fik to nye 
søde medlemmer, Jacob Jørgensen 
og Marie Madsen. Vi glæder os meget, 
til at I skal være med til vores møder 
fremover. 

Af gaver har elevforeningen i år givet 
en julekurv til skolens personale, 
gaver til Søren Thuesen, Alberte An-
dersen og Else Wie, som stopper som 
lærere og en gave til Lars Wendelboe, i 
anledning af hans 25 års jubilæum. 

I år siger elevforeningen farvel til 
Frede Kodal, som har været med i 
juniorbestyrelsen de sidste 2 år, men 
som har valgt at træde ud af elevfor-
eningen for nu. Han har dog lovet os 
at vende stærkt tilbage igen, når tiden 
tillader det, og det glæder vi os til. Et 
stort tak, skal du have, for dit bidrag til 
elevforeningen de sidste par år. 

På elevforeningens vegne, vil jeg gerne 
sige tak til skolen og dens ansatte for 
et godt samarbejde i året der er gået, 
og også omkring elevfesten i dag, hvor 
der er lagt mange kræfter i planlæg-
ning, opsætning af borde og stole og 
lækker mad fra køkkenet. 

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

Jeg glæder mig til endnu et år i 
elevforeningen, hvor jeg og de andre 
medlemmer af bestyrelsen kan være 
med til at følge skolen på tæt hold. 

Tak  
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Nye medlemmer  
i elevforeningen 

Jacob Jørgensen

Hej, jeg hedder Jacob Jørgensen. 
Jeg er 17 år gammel og gik på 

Sorø Gymnastikefterskole årgang 
17/18.

Jeg er en meget imødekommende 
person og elsker at møde nye menne-
sker. Jeg bruger rigtig meget af min 
fritid på events, lyd og lys. Og dette 
skal jeg også uddanne mig indenfor. 
Udover det, bruger jeg så meget tid, 
som muligt i en springhal, enten som 
træner eller som gymnast. 
Jeg er også blevet udtaget til Sorøs 
gamle elevhold. 

Marie Madsen

Hej mit navn er Marie, jeg er 17 år 
gammel. Jeg gik på Sorø Gym-

nastikefterskole i 17/18.

Jeg har gået til gymnastik i mange år, 
men valgte alligevel at være på dan-
selinjen på efterskolen. Jeg har altid 
elsket at danse, og bevæge min krop. 
Jeg elsker at skrive digte. Inden vores 
opvisninger, læste jeg et digt op, jeg 
selv havde skrevet.

44



Joackim A. Christensen

Navnet er Joackim A. Christensen, 
jeg er 23 år gammel og til dagligt 

studerer jeg landinspektørvidenskab 
på Aalborg Universitet i København. 
Jeg bliver færdig med min kandidat i 
2021, så der er lige et par år mere i det 
københavnske. Jeg er oprindeligt fra 
Slagelse, så Sorø Gymnastikefterskole 
har aldrig været så langt væk.

Da jeg for 8 år siden (10/11) valgte at 
starte på Sorø Gymnastikefterskole, 
var det med et mål om at udvikle mig, 
ikke kun i forhold til gymnastik. Da 
jeg ikke kunne det store gymnastik 
i forvejen, skulle der ikke meget til, 
men udvikle mig i forhold til at forlade 
de gamle vaner og springe ud i noget 
helt nyt. Jeg har altid kunnet lide at 
bevæge mig, presse grænser og prøve 
noget nyt, og det var grunden til, at 

jeg valgte Sorø Gymnastikefterskole. 
Efterskolen har givet mig mange gode 
og betydningsrige oplevelser med i 
rygsækken, som jeg har haft stor glæ-
de af senere hen.

I løbet af 8 år møder man en del 
mennesker og jeg synes det er virkelig 
nemt, at mærke hvem der har været 
på efterskole eller ude og rejse. Det 
sætter et genkendeligt præg, at havde 
fået sådan en opleve og det virker 
også til, at flere og flere får det.

Jeg har valgt at melde mig ind i besty-
relsen, da jeg vil have et indblik i hvad 
der foregår i forhold til SGE’s udvikling 
samt være med til at give de kommen-
de elever et fantastisk år.

Jeg har siden hen kendt mange, som 
har valgt Sorø Gymnastikefterskole og 
jeg kan tydelig mærke hvordan året 
giver dem et frisk pust. Selvom efter-
skolelivet reelt kun tog et år, så er det 
noget jeg aldrig vil glemme og specielt 
ikke første dag, hvor jeg stod med en 
klump i halsen og hilste på min ”nye” 
familie på 119 mennesker. Klumpen 
forsvandt hurtigt ligesom tiden og 
derfor er jeg glad for, at blive en del af 
bestyrelsen således, at jeg kan få lidt 
mere af efterskolelivet.   
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Årsregnskab

Regnskab for Elevforeningen for SU & SGE 
Periode 01.05.17 til 30.04.18

Indtægter
Kontingenter 41.880,00
Entréindtægter ved elevdagen 10.800,00
Renter 0,00
Samlede indtægter  52.680,00

Udgifter
Årsskrift 0,00 
Nets  4.148,73 
Sorø Performance 13.743,44 
Gaver og diverse 11.621,34 
Porto mm.  16.409,85 
Gebyrer 429,00 
Samlede udgifter  -46.352,36
Årets underskud/ overskud  6.327,64

Status
Beholdning 1/5 2017  117.488,97
Underskud/ overskud 1/5 2017 - 30/4 2018  6.327,64
Formue 30/4 2018  123.816,61
Danske Bank   81.574,31
Danske Basis   42.242,30
Kasse   0,00
Formue i alt  123.816,61
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Elevlisten 2018 / 2019

Adam Hein Hørstørkervej 1 4100 Ringsted

Adrian Sebastian Salmon Strandlystvej 16 3600 Frederikssund

Agnes Steller Bjerregaard Lauridsen Nansensgade 41, 3 Th 1366 København K

Agnete Thunberg Nørgaard Grevensdal 9 3760 Gudhjem

Aja Marie Mygind Corfitsen Græskevej 8 4780 Stege

Alberte Damlund Nielsen Bakkevej 30 4241 Vemmelev

Alberte Holm Munch Haslevej 30 3700 Rønne

Alberte Severin Hansen Skovstjernevej 5 4700 Næstved

Alexander Wentzel Fyrreparken 11 4700 Næstved

Alma Mandahl Luke Haderslevgade 30, 2.  Sal 1671 København V

Amalie Kruse Høiland Pedersen Tinghøjvej 47B, 1.tv 2860 Søborg

Amanda Dam Havrevænget 302 2980 Kokkedal

Amanda Koue Faber Nybovej 3 2500 Valby

Anastasia Maria Theresia Appelrod Aldersrovej 6A, 1. Tv. 4450 Jyderup

Angela Síminardóttir Askham Jørundargøta 48 188 Hoyvík, Færøerne

Anna Bukhave Hansen Skovvængets Allé 22 3520 Farum

Anna Marie Møller Hansen Skovgårdsvej 34 4793 Bogø By

Anna Rosa Bahnsen Elkærparken 24 4030 Tune

Anton Mervig Schrøder Græsengen 9 4000 Roskilde

Ari Jakobsen Tjodhildargøta 5 100 Torshavn

Asger Mølbak Jensen Flintemarken 27, 1. th. 2950 Vedbæk

Axeline Nordgaard Viemosevej 21 2610 Rødovre

Balder Kolbye Clausen Themstrupvej 5 4690 Haslev

Benjamin Leisin Brandstrup Tammosevej 29, St. Lyngby 3320 Skævinge

Benjamin Noot Mølledamsvej 20 3460 Birkerød

Benjamin Rask Elmevej 8 4000 Roskilde

Bjarke Bochsen Grønnevej 276, 1tv 2830 Virum

Bolette Hilligsøe Rådyrleddet 13 3660 Stenløse

Carla Rægaard Stanhardt Nørregårdsvej 199 2610 Rødovre

Carl-Auguste Malin Gammel Kongevej 162 D 1850 Frederiksberg C
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Caroline Johansson Schultz Parkvej 14 4200 Slagelse

Caroline Ringbæk Ravnsbjerggårdsvej 153 A St 3480 Fredensborg

Caroline Westring Hjorth Boserupvej 109 3050 Humlebæk

Casper Lund Clemmensen Borgergade 63 4241 Vemmelev

Cecilie Kjeldsen Egernleddet 12 3660 Stenløse

Cecilie Lindorff Simonsen Adelgade 39c 1. Tv 4720 Præstø

Cecilie Mosdal Andreasen Toftebjerg 17 4400 Kalundborg

Cecilie Nygaard Hansen Kirkevænget 1A 4684 Holmegaard

Cecilie Pedersen Svenstrupvang 7 4622 Havdrup

Cecilie Philippa Sjøberg Marklandsvej 7 3650 Ølstykke

Cecilie Valet Fyrstlev Gartnervænget 11 3520 Farum

Celina Glavind Witting Lodager 38 2620 Albertslund

Chillimaya Nemborg Galgebakken Vester 3-3a 2620 Albertslund

Christian Nielsen Krårup Møllevej 24 4930 Maribo

Cille Jensen Guldborgvej 7 4990 Sakskøbing

Dani Bolin Espersen Ørnevang 68, 2.th 3450 Allerød

Daniella Duedahl Knudsen

Dánjal í Brekkunum Heimdalsvej 65 St. 3600 Frederikssund

David Bjerring Høier Violvej 35 3500 Værløse

Ditte Bøge Nielsen Åstoftevej 78 4550 Asnæs

Emil August Rud Carlsen Solbakkevej 22 2820 Gentofte

Emil Faber Korsgaard Jonstrupvej 233 2750 Ballerup

Emil Hollenbo Timmermann Sveasvej 5A, 2. Sal 1917 Frederiksberg

Emil Lagersted Givskud Kristensen Erik Gudmands Vej 10 A 3140 Ålsgårde

Emil Marius Bertelsen Nøjsomhedsvej 3, 5. 2100 København Ø

Emil Schütze Rosenstock Dageløkkevej 26 3050 Humlebæk

Emilie S. Jønsson Søndertoften 94 2630 Taastrup

Emilie Stender Skovkildevej 28 4652 Hårlev

Emma Bennike Struwe Kochsvej 9a,4.th 1812 Frederiksberg C

Emma Boye Larsen Lærkevej 2 4760 Vordingborg

Emma Marie Klausen Vibehusvej 10 B 3250 Gilleleje

Emma Oline Lieberkind Jørgensen Skovledet 121 H, 2.1 3400 Hillerød

Emma Weber Weden Enghavevej 128 4241 Vemmelev

Emma Wittrup Blommevej 20 4700 Næstved

Ester Hauerbach Ilsøe Ravnsbjergvej 13 3400 Hillerød
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Frederic Christensen Tornager 13 4000 Roskilde

Frederik Endahl Petersen Kirkevej 26 4180 Sorø

Frederikke Jonasson Gærdesangervej 6 2630 Taastrup

Frederikke Mentz Diget 29 4300 Holbæk

Frederikke Sommer Mayland Nordtoftevej 78 3520 Farum

Freja Holst Rotbøll Gadeledsvej 23 3400 Hillerød

Freja Vibe Bergmann Koldbæk Nordenhusevej 6 B 5800 Nyborg

Gunilla Wik Jensen Toplærkevej 10 4190 Munke Bjergby

Haukur Thorvaldsson Vejledalen 8 2 Th 2635 Ishøj

Helene Johansen Østre Allé 38, 2. tv 4800 Nykøbing F

Helene Østervig Christensen Bygaden 36, Jørlunde 3550 Slangerup

Ida Bagger-Hansen Ørnevej 10 4690 Haslev

Ida Langhoff Nykøbing Slagelsevej 12 4560 Vig

Ida Neubert Andersen Frihedsvej 23 4850 Stubbekøbing

Ida Rygaard Frederiksen Øksebjergvej 11 4100 Ringsted

Ida Victoria Olsen Winther Christinelundsvej 1 4720 Præstø

Isabella Delos Santos Petersen Galgebakken Sønder 4-8a 2620 Albertslund

Jacob Buch Dam-Amby Fasanvej 10 4000 Roskilde

Jessica Marie Meincke Kastrup Islands Brygge 77C, 5 Th 2300 København S

Jessica Rafn Christensen

Josefine Degn Sørensen Bonderosevej 9 4450 Jyderup

Josephine Tronier Aprilvej 115 2860 Søborg

Julie Fladholdt Skjødt Bonkesvej 13 2650 Hvidovre

Julie Friis Lindegaard Ved Møllen 11 4581 Rørvig

Julie Kristine Petersen Frendvedvej 1 4291 Ruds Vedby

Julie Kørner Rømer Birkehaven 22 3400 Hillerød

Julie Wendt Nielsen Korsbjergvænge 20 3520 Farum

Kajsa Dryden Thuesen Englodden 19 2500 Valby

Kalle Egelund Holm Markskiftevej 7 2300 Kbh S

Karoline Groth Damgård Sørensen Vollerupvej 24 4200 Slagelse

Karoline Lærke Pedersen Skovrækken 7, Vallø 4600 Køge

Katrine Nygaard Christensen Møllevangen 38 4281 Gørlev

Kirsten Faarbæk Bugge Rudersdalsvej 90, St.t.v 2840 Holte

Kirstine Birkedal Christensen Skætterivej 11 4300 Holbæk

Klara Ditlev Jensen Mariendalsvej 48C, 2.th 2000 Frederiksberg
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Lasse Woetmann Rasmussen Godthåbsvej 77 4300 Holbæk

Laura Buch Jørgensen Storeholm 40 2670 Greve

Laura Fairfax Christensen Kamgårdsvej 66 5690 Tommerup

Laura Kristine Ulrich Assensvej 177 5771 Stenstrup

Line Zimling

Liv Winsløw Smedegårdsparken 21 4000 Roskilde

Louise Pedersen Knudsminde Alle 6 2750 Ballerup

Ludvig Sylvester Buron Fensbo Esperance Allé 3, 2 Tv. 2920 Charlottenlund

Lukas Lindgren Roed Lærke Alle 6 2635 Ishøj

Mai Lindemann Mortensen Holbækvej 119 E 4450 Jyderup

Mai Rosenqvist Tobiasen Fiskerhusene 14 2620 Albertslund

Marcus Meesenburg Bygaden 5 4320 Lejre

Maria Ditlevsen Magleby Ravnemark 15 4230 Skælskør

Maria Halle Breshavestrand 1 4733 Tappernøje

Marie Bønlykke Olsen Asmindrup 6 4400 Kalundborg

Marie Kirketep Lippert C.F. Richsvej 38 2000 Frederiksberg

Martha Rask Lykkebo Møllemarken 21 2880 Bagsværd

Marvin Krusbæk Nielsen HF.Frederikshøj 216 2450 København

Mathias Bindslev Hansen Kastanievej 26 4623 Lille Skensved

Mathilde Emmelie Andersen Nørrevang 20, 1.th. 3460 Birkerød

Mathilde Fink Olesen Valhøjs Alle 125a 3 Tv 2610 Rødovre

Mathilde Mogensen Højdevej 17 2670 Greve

Mathilde Søbjerg Mortensen Stjernedalen 25 4300 Holbæk

Mathilde Wadskjær Nørgaard Rugtoften 11 2880 Bagsværd

Maya Xiulian Stripp Lauritsen Solhøjpark 51 3520 Farum

Mette Villadsen Kikhavnvejen 25 3390 Hundested

Michelle Normind Blåkildevej 120 9220 Aalborg

Mie Auscher Mylius Erichsens Alle 50 2900 Hellerup

Mika Jensen Rademakers Halsebyvej 28b 4220 Korsør

Mikkel Juul Vilhelmsen Hasselhaven 8 3500 Værløse

Mikkel Pallisgaard-Andersen Ruggårdsvej 1 4000 Roskilde

Mille Foged Nøddehaven 4 3450 Allerød

Mille-Marie Grum Hoffmeyersvej 3, 1th 2000 Frederiksberg

Nadia Elena Bill Hansen Sjælsø Alle 9C 3450 Allerød

Nadin Stendal Stokholmsvej 26 1sal 3060 Espergærde
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Naia Elisabeth Gaunaa Lindegårdsparken 42 4360 Kirke Eskilstrup

Naja Beate Ryø Borberg Langøgade 1, 2.th. 2100 København Ø

Nanna Hamalainen Vejlebrovej 148 2tv 2635 Ishøj

Nicholai Kristensen Davidoff Vibevej 19 4261 Dalmose

Niclas Redsøe Juel Moltkesvej 27, St. Tv. 2000 Frederiksberg

Nicoline Preuss Jakobsen Hindholmvej 47 4262 Sandved

Niels Christensen Odensevej 76 5600 Faaborg

Nikolaj Kristian Friis Lundholm Lille Solhøjvej 5b 2640 Hedehusene

Nikolej Vinther Lundquist Bagvej 4 4300 Holbæk

Nikoline Felding 5825 Cameo Glass Way North Carolina, USA

Nikoline Feldt Rasmussen Stisager 46 2600 Glostrup

Norea Due Korén Bakkerupvej 8 4440 Mørkøv

Olga Klinte Teglbjærg Herningvej 11, 3. tv 8000 Aarhus C

Otto Therchilsen Gåsebanken 28A 4681 Herfølge

Patrick Bigum Christensen Sløjen 26 2670 Greve

Patrick Popp-Madsen Hvidkløvervej 16 4030 Tune

Patrik Avlastenok Torslundevej 79A 2635 Ishøj

Peter Hankel Danshøjgaard Lindevej 2 4850 Stubbekøbing

Rasmus Sprogøe Strædet 7 4243 Rude

Robin Tirkov Sækkedamsvej 32 3500 Værløse

Ronja Vogelsang Petersen Rebslagervej 8 4300 Holbæk

Rune Back Kruse Kyse Overdrevs Vej 28 4700 Næstved

Sander Munk Løvenholdt Amager Landevej 143 2770 Kastrup

Sandra Maria Vaz Gottlieb Æblehaven 8 3500 Værløse

Sara Diép Lysgaard Kringelholm 166 3250 Gilleleje

Sarah Gudrun Høyrup Brysting Sankt Clara Vej 10 4000 Roskilde

Sarah Kuhlmann Lejrevej 16, 1.tv 2700 Brønshøj

Sarah Margrethe Brolund Gartnerhaven 9 4200 Slagelse

Sarah Sjøgren Baun Toftegårdsvej 39 4550 Asnæs

Seif Hasan Dayeh Herlev Hovedgade 141, st. th 2730 Herlev

Selina Tegner Ny Holstedvej 16a 4700 Næstved

Selma Cliford Tagensvej 17 3 TH 2200 Køpenhavn

Sille Gudmundsson Ved Munkevænget 8 4660 Store Heddinge

Sofie Bærntsen Hansen Peder Billesvej 32 4300 Holbæk

Sofie Enghardt Tulstrup Have 41 3400 Hillerød
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Sofie Fris Berntsen Næstvedvej 24 c 4684 Holmegaard

Sofie Guldborg Winther Virum Stationsvej 123, 1.th 2830 Virum

Sofie Holmen Kraglund Prinsesse Alexandrines Alle 16, 3tv 2920 Charlottenlund

Sofie Klarskov Jacobsen Skuerupvej 8 4295 Stenlille

Sofie Mikkelsen Kirstensvej 7 3660 Stenløse

Tea Naur Bang Olsen Hans Tausensgade 14 4200 Slagelse

Thilde Heerup Gammel Klausdalsbrovej 477 2730 Herlev

Thomas Enevold Fredsted Gyvelvej 4B, 1.th 4000 Roskilde

Tilde Dahlmann Petersen Bredekildevej 28 4400 Kalundborg

Victor Jedig Petersen Kirkevej 14 4572 Nr. Asmindrup

Victor Mortensen Platanhaven 96 2600 Glostrup

Victoria Breilev Raunsbjergvej 14 4330 Hvalsø

Victoria Brøker Ronnesen Dværgbakken 19 2730 Herlev

Victoria Lafrenz Snarestræde 10 2750 Ballerup
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Kommende 
arrangementer
Efterskolernes aften 9 januar 2019

Opvisningsaften 22 februar 2019 
Mini/Junior opvisning 23 februar 2019

GymnastikKablen 7 april 2019

SGE generalforsamling 11 april 2019

SorøLøbet 28 april 2019

SorøParkourJAM 4 maj 2019

Gammel elevdag 15 juni 2019

CampSorø 29 juli - 2 aug 2019

Efterskolernes dag 29 sep 2019

On the Move 23 nov 2019
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