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Forstanderens
beretning
Karsten Haim

H

- i samarbejde med Diana Lind Bjerre

old afstand, det har
vi virkelig hørt i lang
tid nu. Og det er så langt
fra, hvad vi er vant til på
efterskolen.
I 1 4 0 å r, h a r v i a r b e j d et
på at få skabt nærhed
og sammenhold, hvor vi
gerne vil tættere på hinanden, både fysisk og
mentalt. Og i de sidste
9 måneder har vi skulle
holde afstand. Det virker
unaturligt og påvirker os
naturligvis.

V

i arbejder til stadighed på at skabe nærhed og sammenhold og vi
er meget opmærksomme på hvordan
vi kan gøre det på en ny måde, når vi
ikke må kramme, danse tæt eller gå
arm i arm. Vi synger fortsat og særligt
her, mærker vi stadig sammenholdet.
Vi synger nu siddende i vores primærgruppe, som vi godt må være tæt på
og med afstand til de andre grupper
- men dog sammen. Og måske er de
små grupper blevet stærkere i deres sammenhold og når man har et
trygt tilhørsforhold i den lille gruppe,
bliver vi nemmere, en del af det store
sammenhold, på trods af den fysiske
afstand.
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D

en store fordel for eleverne er, at
de jo ikke har noget at sammenligne med. De oplever sammenholdet
lige så meget, som eleverne gjorde de
andre år. Det er hverken blevet bedre
eller dårligere, det er bare anderledes.
Til gengæld, er det personalet, der har
mulighed for at sammenligne, og det
er os, der oplever den store forskel.

I

midten af september måtte vi sende
alle elever hjem for at blive testet

for corona, heldigvis var der ikke andre, der var blevet smittet udover den
ene. Vi var derfor hurtigt tilbage på
skolen igen og kunne fortsætte hvor
vi slap. Alle lærerne var i god træning
med at undervise online og kunne
derfor fint klare den opgave i de 3
skoledage, som det varede.

V

i var meget glade for at årgang
19/20 kom tilbage og afsluttede
deres efterskoleår på skolen. Nogle
elever beskrev, at de havde været
heldige med at være hjemme og
tænke over hvor godt de havde det på
efterskolen – som andre årgange først
gør i sommerferien – og da det så var
gået op for dem hvor skønt det var, at
være sammen, fik de lov til at komme
tilbage og nyde alt det gode. Der er
åbenbart ikke noget, der ikke er så
skidt, at det ikke er godt for noget.

V

i sluttede af med skønne elever
før sommerferien og vi er så
heldige, at vi endnu engang har et
super godt hold, på nu 210 elever.
På grund af ca. 20 flere elever, kan
der indimellem være lidt praktiske
udfordringer. Men den gode stemning
er den samme og vi føler os heldige
med et fint og respektfuldt samarbejde med forældrene. Det betyder rigtig
meget for os.
I forbindelse med flere elever, har
vi også udvidet lærergruppen. Vi er
meget privilegeret at vi har masser af
ansøgerer til vores ledige stillinger, det
gør at vi altid har meget kompetente
personaler. Vi er blevet beriget med 5
nye lærere i år og jeg ser det som en
stor fordel, at have flere kollegaer at
sparre med.

Vi arbejder på at tiltrække flere drenge
og det ser allerede ud til at virke. I skrivende stund har vi netop modtaget
5 flere drenge-tilmeldinger til næste
skoleår. Rasmus og Christoffer arbejder på mange forskellige tiltag for
at få flere drenge til at opdage vores
dejlige efterskole. De har blandt andet
iværksat Åben DRENGE Træning, Åben
PARKOUR Træning og DrengeCamp,
som finder sted i uge 5.

S

elvom vi i foråret savnede vores
elever, var der ikke nogen, der
sad og trillede tommelfingre. Køkkenpersonalet lavede mad af de ingredienser, der allerede var indkøbt og
puttede i fryseren, derefter var der tid
til at forbedre både lageret, gangene
omkring køkkenet og selve køkkenet,
som både er malet og renoveret. Køkkenpersonalet var selv med til at finde
på opgaverne. Der var også tid til at få
installeret nyt fryserum og kølerum,
det fik vi dog folk udefra til at klare.
Servicepersonalet fik taget sig af rigtig
mange ting på to-do-listen. Jonas fik
blandt andet lavet vores tv-stue om til
et flot klasselokale og der blev arbejdet på en masse ting, som opgraderede vores skole. Karin og Vibeke kom
længere ud i krogene end der ellers er
tid til, så skolen skinnede, da eleverne
endelig kom tilbage.
Lærerne knoklede naturligvis derhjemme og fik stor ros for deres
engagement og kreativitet i deres
online-undervisning.
Der skal i det hele taget lyde en kæmpe ros til alle kollegaer for at håndtere
corona-situationen på en meget fin og
professionel måde.
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H

eldigvis nåede eleverne 19/20 at
komme på skitur. Det var fedt at
komme afsted og det er altid skønt at
opleve nogle andre elever, der træder
i karakter. Sådan er det nemlig altid,
når vi kommer afsted på ski. Sammenholdet styrkes af at være væk sammen
og af at være sammen i uvante situationer. Det skaber ofte nye relationer og
eleverne kommer tættere på lærerne,
når de er sammen i længere tid.
Vi håber stadig at vi kan komme afsted
igen i uge 5. Vi har heldigvis hele hotellet for os selv, så den del er corona-venlig, og så krydser vi fingre for at
omstændighederne gør, at det lykkes.

V

ores formand Susanne Qwist har
valgt at give stafetten videre. Jeg
mødte Susanne Qwist for første gang
i efteråret 2008. Hun besøgte mig på
Brøderup Efterskole, hvor jeg dengang
var forstander. Jeg er sikker på, at
dette møde lagde de første sten, til
et langt og fortroligt samarbejde om
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udviklingen af Sorø Gymnastikefterskole. Vi har siden været vidt omkring
og haft mange snakke om alt fra
elevsager til undervisningsudvikling,
til kæmpe byggerier. Der har været
spændende, lærerige og hårde perioder og vi har løftet skolen til et nyt og
bedre sted. Tak for det.

O
T

g et stort velkommen til vores
nye formand Ulrik Lefevre. Jeg
glæder mig til vores samarbejde.

idligere var det sådan, at når
man var på efterskole, var man i
en ’osteklokke’. Sådan er det ikke helt
længere. Vi vil gerne åbne op og samarbejde med andre. Vi er glade for at
samarbejdet med alle de gymnastikforeninger, som kommer her på SGE.
De nyder godt at vores faciliter, og vi
får vist skolen frem.
Vi samarbejder med mange forskellige
organisationer, foreninger, efterskoler
og også med Sorø Jobcenter, hvor vi

som
arbejdsplads, er med til at
løfte en samfundsopgave med
eksempelvis virksomhedspraktik. Det
er oftest også en god oplevelse for
skolen.

S

amtidig med byggeriet af vores
nye opvisningscenter, har Sorø
Discgolfklub anlagt en stor 18 huls
discgolfbane på skolens grund, i
samarbejde med os. Vi får stor ros for
banen og så kan eleverne naturligvis
bruge den både i undervisningen og
fritiden.

V

i har starten en ny tradition Efterskoleaftner. Det er arrangementer, hvor vi ønsker at holde fast i
gamle elever, der kommer tilbage på
skolen og fortæller om deres oplevelser. Vi har desværre været nødt til at
aflyse de første arrangementer i år. I

skrivende stund, er vores næste arrangement,
med Reshad Oarabaghi,
der kommer og fortæller
om sin vej fra Afghanistan
via SGE til Ollerup – med
parkour og dans, som vigtige
holdepunkter. Herefter får vi
besøg af Amanda Ramsing,
som kommer og fortæller om
hendes rejseoplevelser.
I det nye år byder vi blandt
andet på politisk debat mellem
ungdomspartier og eleverne. Og
foredrag af Kira Marie Peter-Hansen,
som fortæller om EU og dagligdagen i
parlamentet.

D

et er mit 13. elevhold, som
forstander på skolen. Og jeg
glædes fortsat af samværet med både
elever og personale, som jeg oplever
at være imødekommende og venlige. Jeg vælger at parkere de dårlige
oplevelser og fokusere på alt det
gode. Og det er alt det gode og alle de
skønne mennesker, der gør mig glad
og får mig til at vedholde interessen
og ønsket om at fortsætte i mange år
endnu.
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Beriget og privilegeret

E

Susanne Qwist

fter 12 år som formand, ser jeg
med stor glæde tilbage på de
mange spændende og udfordrende år
på Sorø Gymnastikefterskole.

Det har været et privilegie at være
med i så mange år - at se skolen udvikle sig til det, vi ser i dag.
En forstander og bestyrelse med mange kompetencer, alle visionære og
med en fælles dagsorden, det giver de
bedste resultater. Og det mener jeg, vi
har vist.

er grundstenen. Altid har jeg oplevet
eleverne engagerede.

P

ersonalet gør en kæmpe indsats,
de er meget engagerede. De styrker de unges selvtillid, gør dem mere
robuste og gymnastikken er med til at
give dem fællesskabsfølelse. Motionen
styrker faktisk også de unge fagligt.
Stor tak til de personaler, jeg har mødt
gennem årene.

E

fterskolen har i hele denne periode været fokuseret på at udvikle
sig, med respekt for traditioner. Det
hele begyndte, da vi for 12 år siden,
ansatte nuværende forstander Karsten
Haim, som fra første færd, så muligheder og udviklingspotentiale i Sorø
Gymnastikefterskole.

Så gik det slag i slag med at udvikle
pædagogisk, renovere og sidst, men
ikke mindst bygge nyt. Sidst med færdiggørelsen af det nye opvisningscenter, med plads til 1000 tilskuere. Jeg
ved skolen fortsat vil udvikle sig.
Jeg har i alle disse år mødt eleverne
i mange sammenhænge i dagligdagen, til spisning, til opvisninger såvel
på skolen som eksternt. Et efterskoleophold er krævende, men også
givende. Livsoplysning og dannelse

Jeg er om noget beriget af de mange
relationer mødet med skolen har
givet. Det er noget, jeg tager med mig
og altid vil tænke på.

S

elvfølgelig savner jeg skolen og
relationerne, men for mig er
det vigtigste, at jeg ved skolen er i de
bedste hænder. Såvel når det gælder
bestyrelsen, ledelsen og det øvrige
personale. Jeg ønsker Sorø Gymnastikefterskole al muligt held og lykke
i fremtiden og glæder mig til at følge
den.
Tak til alle.
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Bestyrelsesformanden

T

Ulrik Lefevre

ilbage i juni måned, da Corona’en
løsnede sit tag om Danmark,
kunne vi igen afholde generalforsamling på Sorø Gymnastikefterskole. Her
takkede vi skolens formand Susanne
Qwist for en mangeårig kæmpe indsats, der på flotteste vis blev afsluttet
med opførelsen af vores nye opvisningshal.

J

eg er derfor ny på posten som
formand for bestyrelsen. Første gang jeg satte mine ben på Sorø
Gymnastikefterskole var tilbage i
1988 – dengang da skolen hed Sorø
Ungdomsskole. Det var det år skolen fejrede sit 100-års jubilæum, og
der var ny rekord i antallet af elever.
”Hele” 98 elever var vi dengang, fordi
vi det år kunne indvie bygningen
mellem de to værelsesfløje. Det var
også dengang der var kønsopdelte
værelsesfløje, men fri rygning på

glasgangen! Træsløjd og metalsløjd
var obligatoriske drengefag, mens pigerne måtte udfolde deres kreativitet
i husgerning og håndarbejde. Tja, når
jeg opremser disse ting, så kan jeg selv
blive helt forundret over, at det ”kun”
er 32 år siden.

M

eget er sket siden, og det er vel
egentligt et godt kendetegn
for Sorø Gymnastikefterskole. Skolen
er i konstant udvikling og forandring.
Både for at følge med tiden, men også
for at kunne tilbyde noget særligt til
tiden.

J

eg glæder mig over fortsat at
være en del af min gamle efterskole. Jeg glæder mig over at vi i år
kan slå en ny rekord for antal optagne
elever. Og ikke mindst glæder jeg
mig over at se, at årets elever favner
skolen på samme måde som jeg selv
oplevede det for 32 år siden.
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Nyt medlem
i bestyrelsen

M

Thomas Bisgaard

it navn er Thomas Bisgaard og
jeg er bosiddende i Osted. Jeg
er far til fire børn, hvoraf vores ældste
datter, Clara, har været elev på efterskolen årgang 16/17. Dagmar er klar
til næste efterskoleår 21/22 og vores
yngste datter, Leonara, er ligeledes i
pipeline til at skulle på SGE et stykke
længere ude i fremtiden.
Med det for øje, og med den gode
efterskoleoplevelse Clara havde, var
det helt naturligt for mig at stille op til
skolens bestyrelse.
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Jeg er uddannet lærer til de frie skoler
og har selv været en del af skoleformen i en årrække.

J

eg glæder mig meget til, sammen
med resten af skolebestyrelsen,
at bidrage til efterskolens fortsatte
udvikling og glæder mig ligeledes over
alle de tiltag, som allerede pågår på
skolen.

Nye ansatte
Birthe Outsen

M

it navn er Birthe. Jeg er 45 år
og blev pr. 1. august 2020 ansat
som dansk-, engelsk- og kontaktlærer
på Sorø Gymnastikefterskole.

J

eg blev uddannet lærer i 2001, og
jeg har undervist i 10. klasser lige
siden. En størstedel af årene på kommunale 10. klassecentre og de seneste
tre år på en sportsefterskole.

J

eg føler mig privilegeret, at jeg
igennem mit lærerliv har fået
mulighed for at specialisere mig inden
for en specifik målgruppe - for det
er den bedste målgruppe! Arbejdet
med 10. klasses elever er givende. Jeg
oplever elever, der er klar til at suge til
sig på et højt niveau og det motiverer
mig, at man hele tiden må holde sig
på tæerne, for at skabe undervisning,
der er inspirerende, interessant og
ikke mindst vedkommende. Når 10.
klasse kombineres med efterskolelivet, så er det bedste samlet på ét sted;
unge mennesker, som har lyst til at
mærke sig selv og livet og dedikerede
kolleger.

J

eg elsker at møde de unge i
august måned, høre alle deres
forventninger og drømme, for i juni
at tage tårevædet afsked - og vide,
at de er vokset, beriget med særlige

venskaber og modnet som mennesker. Og i månederne imellem findes
alle historierne, de værdifulde samtaler, oplevelserne, frustrationerne og
grinene, som man som efterskolelærer
er så heldig også at være en del af.

G

ymnastikken har altid spillet en
væsentlig rolle i mit liv, og det er
fantastisk at genkende den glæde ved
gymnastikken, som præger eleverne
på Sorø Gymnastikefterskole. At kigge
med, når de har fællesgymnastik, er
en vitaminpille, og jeg mærker tydeligt, hvor fællesskabende og smittende den er!

P

rivat bor jeg i Brønshøj med
min kæreste, Mikkel, vores tre
børn og vores hund. Vi er en aktiv
familie, som har travlt med gymnastik, fodbold, rejser, musik, løbeture
og venner. Vi elsker at vinterbade og
skiferierne i alperne.
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Christoffer Færch

M

it navn er Christoffer Færch, jeg
er 25 år og bor i København.
Jeg kommer oprindeligt fra en lille by,
Høng, som ligger mellem Slagelse og
Kalundborg. Jeg har netop afsluttet
min bacheloruddannelse i Idræt &
Ernæring på Københavns Universitet.

J

eg kommer fra en rigtig ”lærer-familie”. Begge mine forældre er
uddannet fra lærerseminariet. Min
mor arbejder til daglig som viceleder
på Sæby Hallenslev Friskole, og min
far som skoleleder på Forlev Friskole.
Min farmor og farfar var også lærere
dengang de var i arbejde. Min ældste
bror er uddannet fysioterapeut, men
arbejder som lærer (og fysioterapeut)
på Vejstrup Efterskole, og min anden
bror, Frederik Færch, er uddannet fra
læreruddannelsen og ja, arbejder som

lærer på Sorø Gymnastikefterskole. I
mine helt unge dage, sagde jeg altid
til mig selv, at jeg aldrig skulle arbejde
som lærer – ligesom mine forældre –
men det endte altså sådan, og det er
jeg glad for den dag i dag! 

L

ivet som ”lærer” er dog ikke helt
nyt. Siden 2014 har jeg fungeret
som timelærer på Sorø Gymnastikefterskole, hvor jeg af og til underviste i
Springgymnastik, TeamGym og havde
aften- og weekendvagter. Timelærer-funktionen har jeg været rigtig
glad for, men jeg er endnu mere glad
for endelig, at være blevet en fast del
af denne fantastiske efterskole med
210 super skønne elever og et fantastisk personale.

M

in stilling på Sorø Gymnastikefterskole består af forskellige elementer. Den ene er selve
lærergerningen, hvor jeg underviser
i springgymnastik, diverse valgfag
og er kontaktlærer. Derudover er jeg
ansat som ansvarlig for camps, kurser,
udlejning og andre arrangementer på
skolen. Jeg har de seneste 5 år været
campleder på skolens største gymnastikcamp – CampSorø - samt fungeret
som ansvarlig for andre forskellige
arrangementer. Det var derfor nærliggende at fortsætte som ansvarlig for
de camps skolen tilbyder.

J

eg er allerede helt tosset med at
være en del af lærerstaben på
Sorø Gymnastikefterskole og ser frem
til forhåbentlig mange år.
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Julie Schneider

S

enere hen flyttede jeg til København og startede på 1,5 års danseuddannelse hos Stepz Dansestudie.
Det gav mig nogle andre øjne og viste
mig en masse nye måder at bevæge
og bruge sin krop på, hvilket stadig
inspirerer mig meget. Jeg brugte
dog fortsat en masse tid på gymnastikken - også som instruktør. Indtil
videre har jeg haft fornøjelsen af DGI
Storkøbenhavns Udtagede Piger og
Kbh Mini-Rep, hvor jeg er instruktør på
nuværende tidspunkt.

J

eg er født og opvokset i Slagelse,
hvor jeg også startede mit liv
inden for gymnastikken. 10 år blev det
til som konkurrencegymnast i Slagelse
Gymnastikforening, hvor jeg efterfølgende blev instruktør.

J

eg elsker at nørde, bevæge og
udvikle mig. Så holder jeg meget
af at undervise og lære fra mig, og jeg
bliver altid meget motiveret og inspireret af de mennesker, jeg møder både i og uden for hallen. Derfor er det
jo, det helt oplagte sted jeg er endt, og
jeg glæder mig meget til at se, hvad
livet som efterskolelærer bringer.

E

fter mit år på Gymnastikefterskolen Stevns skiftede jeg dog til det
rytmiske og opvisningsgymnastikken,
hvor jeg har givet den gas på hold som
Stevns Elite, Københavns Rep-hold og
Pi-Elite Piger.

17

Rune Engel

M

it navn er Rune Engel, jeg er 35
år gammel og jeg startede som
lærer på SGE den 1. august i år. Jeg
bor i Sorø sammen med min kæreste
og mine to døtre på hhv. 4 og 2 år. Jeg
skal undervise i fælles- og drengegymnastik, matematik og på springlinje.
Jeg er født og opvokset i Slagelse og
det var også i Slagelse Gymnastikforening at min interesse for gymnastik
opstod. Den interesse der i 00/01 fik
mig til at blive elev på SGE.

S

å hvad er der sket siden dengang
og hvorfor er jeg nu vendt hjem
til min gamle efterskole?
Efter SGE blev jeg ved med at selv at
dyrke gymnastikken og underviste nu
også andre.
Min plan var, at jeg ved siden af
gymnastikken skulle tage en uddannelse som elektroingeniør - men der
kom noget i vejen. Jeg fandt nemlig
ud af, efter et ophold på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, at man kunne
studere Idræt. Jeg brugte derfor de
næste 10 år i København på at studere
og undervise i idræt. Ved siden af
dyrkede og underviste jeg selvfølgelig
i gymnastik.

D

a min kæreste og jeg fik vores
ældste datter, boede vi på 8. sal
i Ørestaden på Amager og vi fandt
hurtigt ud af, at altanen blev for lille,
vi savnede natur og jeg synes ikke der
var nok gymnastik i min hverdag. Vi
flyttede derfor til Sorø i et lejehus og
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jeg startede som gymnastiklærer på
Gørlev Idrætsefterskole. Sorø voksede
på os som familie - vi fik endnu en
datter og købte et hus i Sorø. Der blev
langt til Gørlev og jeg ville efterskolegymnastikken endnu mere! Som var
det hele planlagt, blev stillingen på
Sorø Gymnastikefterskole slået op og
jeg slog til.

J

eg føler mig hjemme og selv om
skolen har været igennem en
kæmpe udvikling siden jeg var elev,
er der stadig den helt ’rigtige’ stemning på gangene og en velkendt duft i
hallen efter drengegymnastik. For mig
er gymnastikken og efterskoleformen
lig med udvikling og fælleskab. To
afgørende elementer, der danner grobund for det helt rigtige efterskoleår,
for de søde og unge mennesker. Det
glæder jeg mig rigtig meget til at være
en del af.

Sally Dorff

E

n stor drøm gik i opfyldelse for
mig d. 1. august i år, da jeg endelig kunne kalde mig selv efterskolelærer! Da jeg selv levede det søde liv som
efterskoleelev tilbage i 2001, var det
blandt andet lærernes store engagement og lyst til at gøre en forskel for
os elever, der gjorde indtryk på mig.
Derfor har tanken om et liv som efterskolelærer spiret, siden jeg startede
på læreruddannelsen for snart 12 år
siden.

N

u er jeg 33, har mand og børn og
er landet i dejlige Sorø, tilfældigvis – og heldigvis - lige ved siden
af SGE, hvor jeg underviser i dansk
og engelsk og også byder ind med
valgfag. Jeg er optaget af musik, strik,
kreative sysler og elsker at udvikle
skøre og skæve idéer og få eleverne
med på dem!
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Skolens personale og
bestyrelse
Personale
Ann-Sophie Stillinge
Benjamin Bramsen
Birthe Uhre Outsen
Christoffer Færch
Diana Lind Bjerre
Dorte Sørensen
Emil Peter Wittsten Jensen
Emilie Møller Sørensen
Frederik Buch Færch
Hans Peter Andersen
Heidi Thomsen
Henriette Muus
Jannik Böcher Lassen
Jeanette Hald
Jens Heinrich Larsen
Jens Wendelboe Hedegaard
Johannes Juulsgaard
Jonas Skafte
Jonas Skaadegaard Larsen
Julie Lykke Schneider Jensen
Karin Uhre
Karsten Haim
Kirsten Holst Johansen
Lars Wendelboe

Lasse Overgaard
Lene Ottesen Nielsen
Line Christophersen
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At være efterskolelærer
under COVID-19
Jeanette Hald

Et tilbageblik på en noget anderledes tid

A

t man som lærer skal være omstillingsparat, fik jeg i den grad
oplevet på egen krop, da jeg tilbage i
marts måned, sammen med resten af
mine kolleger, blev sendt hjem og ikke
kunne udføre mit arbejde på SGE, som
jeg plejede. Det var noget af en mavepuster, og jeg anede ikke, hvad jeg gik
ind til. Vores elever var rystede over
meldingen om, at de skulle hjem på
ubestemt tid, og det stod hurtigt klart

for mig, at jeg skulle til at omstille mig
til en anden hverdag. Jeg blev hurtigt
bedste venner med min computer,
viggo, meebook, zoom og teams. For
mig var det vigtigt at fastholde mine
elevers motivation og gode humør ved
at skabe en meningsfuld og varieret
undervisning hjemmefra. I starten
var det en kæmpe udfordring for mig,
fordi jeg skulle sætte mig ind i nye programmer som zoom og screenomatic.
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Min største udfordring var dog at
skulle optage mig selv og se mig selv
på skærmen, når jeg var online med
mine elever. Det var super akavet for
mig i starten. Som dagene gik, fik jeg
et mere afslappet forhold til det at
skulle være på, på en anden måde,
og jeg endte med at kaste mig selv
ud i temmelig grænseoverskridende
projekter, som at filme mig selv, lave
TikTok dans, holde en tale på engelsk
om corona til mine engelskelever og
lave parkour ude i haven.

F

jernundervisning var ikke kun
en udfordring for mig. Det var
det også for mine elever. De skulle
nemlig også filme sig selv i forskellige
situationer, og det viste sig, at de var
mega seje til det! Jeg så nye sider af
mange af mine elever og følte faktisk,
at jeg lærte dem bedre at kende. Det
var som om, de pludselig turde mere,
fordi de ikke sad i lokale med andre,
som de var bange for at dumme sig
overfor. De hvilede mere i sig selv,
og de fik tid og ro til at fordybe sig
i faglige opgaver, som de fik god og
konstruktiv feedback på.

J

eg synes, der er mange positive
aspekter ved fjernundervisning,
og det kan bestemt noget, men det
kan ikke stå alene. Det jeg savnede
rigtig meget, var nemlig nærvær. Jeg
savnede nærvær med eleverne og

ikke mindst mine kolleger. Det er bare
ikke det samme at holde lærermøde i
teams, som det er at mødes i virkeligheden. Energien er en anden, når man
er sammen fysisk.

L

ige så stor en omvæltning det var
at skulle undervise hjemmefra,
lige så stor en omvæltning var det,
da vi fik lov til at komme tilbage på
skolen. Det blev pludselig en anden
hverdag, end den man var vant til, og
retningslinjer blev det nye omdrejningspunkt.

J

eg er dog dybt taknemlig over, at
vores elever og vi andre fik lov til
at komme tilbage og få seks uger sammen, inden skoleåret sluttede. Andet
havde ikke været til at bære. Det var
en anden hverdag, vi kom tilbage til,
og vores ubudne gæst, corona, havde
sat sit klare aftryk. Vores elever kom
tilbage til seks uger på skolen med
fuld fart på og nærvær, og de fik indhentet noget af det forsømte. Vigtigst
af alt, fik de afsluttet deres efterskoleophold sammen!
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Afslutningstale
SGE 19/20
Marie Pallesen & Magnus Saarde

Kære allesammen

J

eg troede aldrig vi ville nå hertil.
Jeg troede aldrig vi skulle komme
til at stå lige her, på netop den her
dag. Sammen alle sammen. Men nu
står vi her. Og jeg har slet ikke ord til
at beskrive, hvordan netop det føles.
Endelig at være nået til
enden, den ende som
vi tvivlede så stærkt på,
nogensinde ville komme, nogensinde ville
blive mulig.

Z

oommøder, virtuel fællesgym og
asynkroniseret morgensang blev
vores efterskolevirkelighed, som ikke
kom til at vare 2 uger, men 2 måneder.
2 meget lange måneder. Det var jo ikke
fordi, vi ikke havde det godt derhjemme. Jeg kunne sove længe, lade min
dyne ligge fremme & spise lige den
morgenmad jeg ville.

D

en 11. marts blev
tæppet trukket
væk under os, netop
som det hele var ved at
kulminere, netop som
stæren var lige ved at
lette. Lige pludselig gik jeg hjemme
på mit værelse, og dagens eneste aktivitet var de daglige zoommøder med
Ulrik & Jeanette. Og det var da også
hyggeligt, misforstå mig ikke. Jeg tror
i hvert fald Storm hyggede sig, han
havde ikke tøj på til et eneste møde.
- Men hvor føltes det forkert. Aldrig før
har jeg følt mig så malplaceret i mit
eget hjem. Det var slet ikke meningen.
Det var jo her jeg burde være.
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M

en så er det jo man begynder at
savne. Savne og indse. Indse at
det jo for fan’ ikke er det, der gør mig
glad. At det ikke er at lade mit lagen
ligge på om morgenen, ha’ internet
efter kl. 11 og slippe for morgenrengøring. Det gør mig ikke glad. Det er
jo jer. Pludselig vil man gøre alt for at
få lov til at gå ud med den der skide
skraldespand bare en til gang.

D

et kan godt være, at vi har
slacket lidt på Lasses fysisk

træning her på det sidste, men en ting
kan jeg sige med absolut sikkerhed:
Vi står her i dag stærkt, stærkere end
nogensinde før, end nogen andre har
gjort. For det vi har været igennem
sammen, er meget mere end bare et
efterskoleår.

ærlig at sige, at jeg tvivlede på om jeg
nogensinde ville komme tilbage hertil
og få en ordentlig afslutning. Jeg tror
også det er derfor, jeg har følt at de
sidste 6 uger var lånt tid. Jeg havde
det som om at efterskolen var slut.

D

a jeg sad og så pressemøde, og
Mette Frederiksen endelig sagde
den sætning, som vi alle sammen
havde ventet på i så lang tid, kunne
jeg ikke rykke mig fra min sofa. Jeg
tror aldrig, jeg har været så paf i hele
mit liv. Og jeg tror faktisk ikke det gik
op for mig, hvad det betød før den dag
vi skulle tilbage. På halvanden måned
havde jeg nået at glemme, hvad efterskolen betød for mig, hvad I betød for
mig. Men da jeg så endelig kom tilbage
på skolens grund. Og Mads Amming
kom og spurgte, om jeg havde brug
for hjælp med mine tasker, lige det
øjeblik gik det op for mig. Og jeg tror
aldrig, jeg har været så lettet og tilpas,
som jeg var den dag og resten af
ugen - også selvom vi nu igen stod på
udtrådt territorie, med strenge regler
og helt nye forhold. Jeg skal være

Vi var færdige med at leve i Sorø. Og
den tid vi nu tilbragte her, føltes som
en lang gammel elevdag. Som om
at vi alle sammen var gamle venner
der ikke havde set hinanden siden
gammel elevdag sidste år. Alt fortsatte
i samme stil, folk indtog den plads de
havde lagt på hylden i corona. Det var
som at komme tilbage og overnatte i
dit barndomshjem efter at have været
flyttet hjemmefra i flere år.
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J

eg kan huske, da jeg sidst stod
her foran jer til forældredagen,
6 uger inde i efterskoleåret, dengang
vi var unge og naive, morgenbollerne
var stadig nybagte og Jeanette stadig
var den mest skræmmende lærer på
skolen. Jeg fortalte, at netop de 6
uger havde været de sjoveste, mest
anderledes, men også sværeste i mit
liv. Præcis det samme kan jeg sige nu
igen. De sidste 6 uger har været de
sjoveste, mest anderledes og svære 6
uger i mit liv. Men af helt andre grunde
end de første 6. Grunde som jeg eller
ingen andre kunne have forudset eller
ønsker at have forudset.

J

eg tror hurtigt, vi drog til konklusionen, at vi måtte være den mest
uheldige årgang nogensinde. Men jeg
begynder at være tvivl. Vi fik 7 kompromisløse efterskolemåneder i lykkelig uvidenhed om hvad der ventede. 7
måneder i den helt rette efterskoleånd
med alt hvad det indebærer. 7 måneder hvor vi måtte slikke på dørhåndetagene og kysse på hinanden allesammen. Det vil jeg aldrig glemme.

J

eg tror desværre ikke det er
indenfor den nærmeste fremtid,
at ordene efterskole og kompromisløs
igen kan blive brugt i den samme sætning. Og jeg har så kæmpe, kæmpe
respekt for, at vores lærere har modet
til at tage den udfordring op efter
sommerferien, og give årgang 20/21
alt det som vi fik, og forhåbentlig også
alt det som vi aldrig fik.

J

eg kan huske mine første 6 uger.
Aka ilddåben, på en og samme
tid den hårdeste og sjoveste tid jeg

28

nogensinde har oplevet. Til den dag i
dag fatter jeg stadig ikke, hvordan jeg
havde energi til at sige ja til samtlige
tilbud på skolen, men vi går jo nu
engang meget op i ja-hatten. Det var
fortvivlende, men uden tvivl fantastiske uger. Uger hvor man lærte, at
være super social. Lærte ikke at lave
natterend med Mie som nattevagt,
lærte præcis hvor doven man kunne
være til morgenrengøring uden at få
prygl for det.

P

roblemet ved at gå på efterskole er, at man først indser hvor
meget man egentlig elsker det, når
man ikke er her længere. Ja selv opstillinger, rengøring og cirkeltræning.
Men vi, har som årgang fået en helt
ekstraordinær chance. En chance som
ingen har fået før. Vi fik lov til at vende
tilbage til Sorø som nuværende elever,
men med mentaliteten som gamle

elever. Vi fik lov til at savne og miste,
men også pludselig at få det hele tilbage igen. Og det har kunnet mærkes.
Hver dag er blevet værdsat. Hver dag
(og nat) er blevet udnyttet til fulde.
Og det har lærerne også en kæmpe
fortjeneste i.

J

eg tror aldrig, jeg har mærket
lysten til at lave dumheder og
ulovligheder som her de sidste uger.
Og det har 100 procent noget at gøre
med, at vi pludselig indså hvordan
det er ikke at have muligheden, for
at spille nøgendiscgolf eller smøre
tigerbalsam på usigelige steder med
naboen. Jeg ved ikke med jer, men
det er nogen af de øjeblikke, hvor jeg
har mærket årgangen mest. For når en
drengegruppe kan arrangere nøgenløb med så meget detalje, som om det
var landets økonomiplan, så ved man
at sammenhold er en af vores værdier.

J

eg tror virkelig ikke det er antallet
af opvisninger, konkurrencer eller
måneder for den sags skyld, der gør
et efterskoleår helt uforglemmeligt.
Det bedste eksempel på lige netop
det, har vi jo lige her. Det var for mig
at mærke, at være er en del af noget

større. Det mærkede jeg allerede
første fællesgymtime, så hvad skulle
jeg overhovedet bruge 23 opvisninger til? Ikke at jeg ikke ville have haft
dem. Men den sande præstation, det
sande fælleskab og sammenhold lå jo
i opbygningen i alt det her.

D

er er ingenting her på skolen, der
er noget specielt. Springcentret
er ikke noget specielt, spisesalen er
ikke noget specielt. Pejsestuen er ikke
noget specielt. I er specielle, lærerne
er specielle. Vi er SGE. Det er ikke en
bygning med en masse senge i, der repræsenterer skolen. Det er os, og det
sammenhold vi har opbygget. Alt den
energi og kærlighed vi gir’ til hinanden. Det er minderne og venskaberne,
som har hæftet sig til grunden, der gør
den her skole, til det fantastiske sted
det er. SGE er ikke bare en skole. Det
er et hjem, det hjem hvor en familie
boede et år. Vores familie, og jeg
elsker vores familie hver og en. Marie
er en vigtig del, Karsten er en vigtig
del, pedellerne, rengøringsdamerne,
lærerne er en vigtigdel, og ikke mindst
jer. Så tak for jer, tak for lærerne og
deres evigt barnlige sind. Tak for alt
det I har gjort, for at gøre det her til
det bedste år nogensinde. Alt det skal
dette træ være et symbol
på, så når vi planter det,
er det ikke blot mindet
om os, men også alle de
minder vi havde sammen.
Tak.
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Grammy & Gallafest

30

31

Linjefagstur
årgang 19/20

Magnus Saarde SGE 19/20

Studietur til Berlin set fra
en Parkourelevs side

V

i ankom 29 elever i bus til en by
vi ikke var stedkendt i. Der var
kæmpe betonbygninger i alle retninger. Det var den 7. himmel for en parkourudøver. Sammen med Parkourtræner Jonas, som praktisk talt så Berlin
som sin hjemby, tog vi ud for at se
hvad den tyske storby havde at byde
på. Allerede den første aften, hvor
vores egentlige mål bare var at finde
noget at spise, begyndte man med
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det samme at se elever der kravlede,
sprang og flippede på den nye kæmpe
legeplads, som var Berlins gader.

V

i blev trænet af en tysk parkourtræner, som var i følgeskab af
hans hund ved navn Ninja. Ninja var
på mange måder bedre til parkour
end de fleste af os. Vi var inde og se en
akrobatisk teaterforestilling. Vi spiste
på meget fin restaurant, som helt sikkert ikke var egnet til et kæmpe hold
af larmende parkour elever. Vi var i
trampolin park.

V

i grinte, trænede og forelskede
os i Berlin. En hund, som var
overraskende god til parkour, de
vildeste faciliteter, god mad og en helt
masse sjov, var bare nogle af de ting
vi gennemlevede i Berlin, der gjorde
turen til en af de fedeste oplevelser
nogensinde.
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Efterskolernes Dag 2020

C

skulle tænkes kreativt.
Vi havde kun 5 dage
til at gøre os klar til
et digitalt besøg. Der
skulle virkelig arbejdes
hurtigt, for at opnå en
god kvalitet.

Af Rasmus Sinding

ovid-19 kaster
sine skygger over
efterskoleverdenen og
det påvirker os på mange forskellige måder.
Det gør blandt andet, at
vi ikke kan åbne dørene
og invitere mange mennesker, som vi plejer.
Hvert år valfarter mere
en 20.000 mennesker
ud til efterskolerne på
besøg, men desværre
ikke i år. Dagen var aflyst og alle landets 240
efterskoler skulle med
5 dages varsel tage stilling til om arrangementet kunne eller skulle
gennemføres på anden
vis. Enkelte efterskoler
valgte helt at aflyse.

V

i valgte at handle hurtigt, da
årets største efterskolebesøgsdag blev aflyst i sin fysiske form, vi
ville gerne give vores gæster et digitalt
besøg på Efterskolernes Dag.

M

andag d. 21. sep. kl. 12:22 kom
beskeden om, at Efterskolernes Dag i år var aflyst. Til dette event
plejer efterskoleskolen at blive vist
frem for flere hundrede familier, men
sådan skulle det ikke være i år... Flere
måneders arbejde med planerne om
det fysiske møde blev skrottet og der
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H

vordan griber
vi det an? Hvor
starter man? Og hvad
kan vi nå at stable på
benene? Vi gik rundt
for os selv det første
kvarter og prøvede at
samle tankerne. Der
væltede mange ideer
rundt i hovedet....

I

deerne kom fra øst
og vest. Det var
svært at finde frem
til en retning eller løsning, men vi
besluttede at bruge ”studie-modellen”. Så nu skulle der testes! Hvordan
kunne vi sende live fra 4 haller ind til
studiet i 3 timer? Og hvordan kunne
vi få et stabilt signal gennem hele
udsendelsen? Løsningen blev brug af
”consumer-produkter”, hvor vi skulle
bruge en iPad Pro, som videohost til
at uploade videoen på nettet samt
fire iPhones, som kamera for at kunne
lave multicam-clips til studiet.

D

er skulle undersøges en hel
bunke ting og vi er blevet meget
klogere på de rigtig mange tekniske
udfordringer.

V

ores første del af livestreamen
lå i gennemsnit på 200 brugere
og den anden del på omkring 130-150
brugere. Streamen kørte godt og der
var ingen udfald i de 3 timer vi sendte
live. Det var en fed følelse bagefter, alt
var gået godt og vi var godt tilfredse
med både det tekniske og indholdet.
Vi fik vist noget fra alle vores linjer,
eleverne var med på skærmen og vi
fik også vist lidt serie. Alt i alt et godt
arrangement, når nu vi ikke kunne
mødes i virkeligheden.

D

er er mange muligheder for
streaming og i dag kan alle gøre
det med en mobil. Jeg tror dog at god
kvalitet ved live-streaming vil vinde
frem. Folk har ikke tålmodighed til at
se på dårlig videokvalitet, dårlig lyd
eller hvor brugerne hele tiden bliver
smidt af. Tallene for live-udsendelsen
viste at gennemsnitsvisningstiden var
på 1:41 min på 6,4 tusinde unikke seere. Det maksimale antal liveseere var

299 på samme tid. Og det er faktisk
meget godt gået.

S

ammenligner vi med Efterskolernes Dag 2019 med 2020, så er der
flere tilmeldinger til selve efterskolen i
september 2020. Det skal dog siges, at
der har være et efterslæb på rundvisninger fra foråret, hvor 150 personer
ikke kom på rundvisninger, som
planlagt. Selve processen med tilmeldingerne har dog spredt sig over flere
dage fra torsdag til onsdag. I 2019 kom
stortset alle tilmeldingerne søndag og
mandag.
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D

et er svært at vise en efterskole frem, når det handler om
mavefornemmelse og mærke efter om
stedet er noget for én. Denne følelse
er meget svær at få frem på skærmen,
men det er helt sikkert at familierne
har siddet med flere skærme hjemme i stuerne og fulgt flere efterskoler
samtidigt, da næsten alle efterskoler
gik på ved en 13-tiden. Derfor har det
været utrolig vigtigt at kunne give en
god oplevelse med kvalitet, timing og
”elev-fremvisning”.

V

i ved allerede nu, at Efterskolernes Aften bliver anderledes end
den plejer, den er nemlig aflyst i sin
oprindelige form. Vi spreder besøgene
ud på flere aftner og på den måde,
kan vi give de besøgende den meget
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vigtige oplevelse, det er at komme på
et fysisk besøg og samtidig passe på
hinanden med afstand.
Det glæder os, på trods af coronarestriktioner at vi kan give vores besøgende mulighed for at komme og
mærke stemningen og atmosfæren på
vores dejlige skole.
Vi glæder os til at vise skolen frem til
Efterskolernes Aften den 11.-13. januar
2021.
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Skitur 19/20
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Det nye
Opvisningscenter

I

D

S

B

Af Karsten Haim & Rasmus Sinding

foråret 2014 tog vi hul på nye fremtidsplaner for SGE. Der blev igangsat en længere proces, hvor ønsker
fra både elever og personale omkring
udvikling af skolens bygninger og
faciliteter var en naturlig del af planen.
Der blev taget kontakt til Kullegaard
Arkitekter.

ideløbende med udarbejdelse af
planen, blev forskellige muligheder for at erhverve flere kvadratmeter prøvet af. I slutningen af 2016,
startede forhandlingerne omkring køb
af 12 hektar af den omkringliggende
jord. Nu begyndte et langt arbejde
med lokalplan og matrikelsammenlægning. Det blev samtidig besluttet

at vi ønskede at bygge og der blev
taget kontakt til bygherrerådgiver Nick
Kalmar. Han hjalp os med udbudsmaterialet og vi fik indhentet 3 tilbud,
samt forslag til hvorledes vi kunne
indfri vores ønsker.
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ansk Hal Entreprise med Kenneth Brodersen løb med sejren
og 5 år efter vi gjorde de første tanker,
kunne vi den 4. oktober 2019 endelig
tage det første spadestik til byggeriet.
Med byggeriet fik vi indfriet størstedelen af de utroligt mange ønsker vi
havde fra 2014 - der var dog kommet
nye ønsker til og listen er formentlig
uendelig.

yggeriet gik godt i efteråret 2019
og vinteren var god mod os. Dog
regnede det en del i perioden, det
drillede håndværkerne lidt. Vi kunne
alligevel invitere til rejsegilde den 23.
januar 2020 som planlagt.

D

a corona-epidemien ramte
Danmark den 11. marts ændrede
den hele vores efterskoleform og vi var
meget nervøse for at byggeriet ville
gå i stå, men håndværkerne knoklede
på og der var ikke mange forsinkelser.
Håndværkerne kunne arbejde med
god plads og var ikke hjemsendte.

Å

rgang 19/20 nåede tilbage på
skolen i 6 uger, inden sommerferien satte ind. Målet var at give dem
en overraskelse og det lykkedes.
Torsdag d. 25. juni kunne vi invitere (af
to omgange) alle elevernes forældre
på besøg i vores nye Opvisningscenter. Eleverne viste 2 fantastisk flotte
opvisninger og nu var den nye bygning
taget i brug.

S

elve indvielsen bliver lørdag d.
28. november 2020. Det bliver
dog en noget anderledes oplevelse
end først planlagt, men helt sikkert
mindeværdigt. Vi livestreamer eventet, da det kun er elevernes forældre vi
har plads til pga. Covid-19.
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Hvem er
elevforeningen

A

Michelle Kristiansen

t springe, lave opvisning, opleve
og lære nye ting, er alle elementer vi i elevforeningen kan relatere til.
Elevforeningen består nemlig udelukkende af tidligere elever fra forskellige
årgange. Det er os der besøger jer et
par gange om året og medvirker til
at træffe valg for din og efterskolens
fremtid. Vi prøver således på at give
dig de bedste forudsætninger for at få
et ligeså godt efterskoleår, som vi selv
har haft. At give glæden, minderne
og følelsen videre, giver os et kærligt
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flashback til vores egen tid på Sorø
Gymnastikefterskole. Elevforeningen
består i øjeblikket af 19 bestyrelsesmedlemmer, som er fulde af gå på
mod og kreative ideer, samt viljen
til at gøre dit efterskoleår til noget
helt specielt. De 19 bestyrelsesmedlemmer har alle deres plads, om det
er planlægning og udarbejdelsen af
årsskriftet, gammel elevdag eller de
to årlige elevforeningsarrangementer,
indkøb af gaver til afgående lærer, jubilæum m.m, så bidrager vi alle, med
det vi kan.

D

e senere år er der kommet mere
fokus på miljøet og hvordan vi
bør værne om dette. De fleste af os er
glade for at kunne anvende naturen
som den er og vi kender, hvorfor vi
bør handle nu således vi ikke mister
den egenskab at kunne nyde naturens herligheder. I elevbestyrelsen er
vi blevet mere miljøbevidste og har
undersøgt mulighederne for hvordan
tingene der bliver gjort og valgene der
bliver truffet i bestyrelsen, kan ændres
således de bliver mere miljøbevidste.
Madspild er blevet vendt mange gange
og vi forsøger at skabe fokus omkring
det til de større arrangementer skolen
holder, specielt ved gammel elevdag.
Der er også andre spændende idéer på
tegnebrættet, som vi håber at kunne
præsentere for dig en dag.

S

om du nok kan høre, så er elevforeningen således inde over
mange ting i løbet af dit efterskoleår.
Og det er sådan, at hvert år er vi heldige, at der skal to elever ind fra den
igangværende årgang. Dette betyder
at vi hvert år modtager to nye medlemmer, som kommer med ny energi
og en masse fede idéer.

V

il du fortsat gerne følge efterskolen på nært hold efter at dit
ophold er slut, så håber vi at møde
dig, når vi kommer forbi skolen og der
skal vælges nye medlemmer ind i elevforeningen.

Elevforeningens
bestyrelse 20/21
Cathrine Thomsen 10/11
Julie Olofsson Pedersen 11/12
Lisa Wolfson 10/11
Karoline Milde Gettermann 11/12
Lasse Lund Jensen 10/11
Marie Madsen 17/18
Hakon Gammeltoft 81/82
Laura Hansen 13/14
Nina Balslev 13/14
Pernille Finck- Jarsskov 15/16+16/17
Marius Kure 15/16
Michelle Nicoline Kristiansen 10/11
Joackim Christensen 10/11
Jacob Jørgensen 17/18
Frederikke Ebbe 14/15

Juniorbestyrelse
Mai Mortensen 18/19
Rasmus Sprogøe 18/19
Magnus Saarde 19/20
Marie Pallesen 19/20
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Formandens beretning
ved elevforeningens
generalforsamling
2020

J

E

G

J

Cathrine Thomsen

eg vil gerne starte med at byde
velkommen til Elevforeningens Generalforsamling, i år i en lidt
anderledes form. Vi har måtte tænke
kreativt, hvilket er endt ud i denne
online generalforsamling. Jeg håber
at invitationen er nået ud til alle vores
medlemmer, og at I kan bære over
med denne generalforsamling på
afstand, lige i år.

runden til at vi holder generalforsamlingen online i dag, er som
bekendt, at vi blev nød til at aflyse
Elevfesten for gamle elever 2020, hvor
vi plejer at afholde generalforsamlingen. Det er vi alle i Elevforeningen
utroligt kede af, men det var desværre
den eneste udvej. Vi kunne ikke forsvare at invitere alle jer gamle elever,
da vi hverken var sikre på at kunne
overholde forsamlingsforbuddet, eller
at kunne overholde de sundhedsmæssige retningslinjer. Vi er særligt kede
af, at årets jubilarårgange ikke har fået
mulighed for at samles og blive fejret,
ligesom vi plejer. Vi håber til gengæld
at vi vil se jer igen til næste år, hvor vi
afholder Elevfest lørdag d. 12. juni.

44

levforeningens arbejde har, ligesom så meget andet, også været
påvirket af covid19. Vi har ikke mødtes
fysisk siden vi sidst holdt møde d. 11.
marts, akkurat den dag landet lukkede
ned, og jeg tror, vi alle har mærket det
besvær der kan følge med, når man
ikke bare kan mødes fysisk og lave aftaler. Vi har også måtte alliere os med
Karsten i forhold til at få afviklet valg
til juniorbestyrelsen, som vi heller ikke
kunne udføre, ligesom vi plejede.
uniorbestyrelsesvalget for den
nuværende årgang, blev afholdt
i starten af juni. Her havde Elevforeningen lavet en video, i stedet for at
møde fysisk op, hvor vi fortalte om
Elevforeningen og hvor vi præsenterede nogle af medlemmerne. Det endte
med at blive Marie Holdflod Pallesen
og Magnus Faruerholdt Saarde, der
blev valgt ind i Juniorbestyrelsen, og
vi har ikke før i dag haft mulighed for
at møde dem, men vi glæder os meget
til at I skal være en del af bestyrelsen.

E

levforeningen præsenterer i år
på denne generalforsamling et
lovforslag, der omhandler at vi i stedet
for at holde generalforsamling til Elevfesten, gerne vil holde det når skolens
bestyrelse holder generalforsamling.
Dette for at skabe en tættere forbindelse til skolens bestyrelse, samt for at
gøre plads til andre indslag, til Elevfesten. Alle medlemmer af Elevforeningen vil selvfølgelig blive inviteret til at
deltage til generalforsamlingen, og er
meget velkommen til at møde op.

I

år siger Elevforeningen farvel til
Nadja Kamper, som takker af efter
14 år i Elevforeningens bestyrelse.
Nadja har tidligere været formand for
Elevforeningen og de sidste par år har
Nadja haft posten som kasserer. Jeg
har personligt nydt godt af Nadjas
mange års erfaring i Elevforeningen i
de år jeg selv har været formand, hvor
det har været fantastisk at have en
garvet sparringspartner. Vi kommer til
at savne Nadja utroligt meget, men er
også forstående overfor hendes ønske

om at stoppe, og vi ønsker hende alt
held og lykke fremover. Heldigvis har
Nadja lovet at hjælpe den nye kasserer i gang, så hun slipper os ikke helt
endnu.

D

erudover stopper Jonas Hansen
også i Elevforeningen, han har
været med siden han startede i Juniorbestyrelsen i 2017. Vi kommer også
til at savne Jonas og hans altid gode
humør, og ønsker ham også en masse
god vind fremover!

S

lutteligt vil jeg gerne på Elevforeningens vegne sige tak til
Karsten og skolens ansatte for et
godt samarbejde i det forgangne år,
ligesom altid. Også tak til vores revisor
Bendt der stiller op år efter år, og hjælper elevforeningen.

J

eg ser frem til endnu et år i Elevforeningen, hvor vi forhåbentlig
kan mødes fysisk igen, og kan afholde
en brandgod Elevfest for gamle elever,
til næste sommer.
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Alternativ elevfest

H
P

Hakon Gammeltoft

ej alle gamle elever fra Sorø
Ungdomsskole eller nu Sorø
Gymnastikefterskole.
å dagen for elevfesten 2020, og
trods COVID-19, var vi 11 gamle
elever fra årgang 81/82 der mødtes
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privat hos Jens “Goddie” og havde
nogle virkelig hyggelige timer, hvor vi
spiste kage og snakkede om tiden som
elev på Sorø Ungdomsskole, som I nu
kender som Sorø Gymnastikefterskole. Tak til Jens og de andre. Jeg håber,
vi kan mødes endnu flere i 2021 på
vores gamle skole.
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Når tiden er inde
Af Nadja Kamper
– tidligere medlem af bestyrelsen for SU & SGE.

H

vornår er det rigtige tidspunkt
at stoppe i en bestyrelse og
samtidig sige farvel til noget, der har
fyldt meget i ens liv de sidste 14 år?
Det spørgsmål har jeg stillet mig selv
et utal af gange og er kommet frem til,
at nu er tiden inde.

I

2006 blev jeg valgt ind i bestyrelsen
for SU&SGE, og jeg har været kasserer både før og efter jeg var formand.
Jeg har valgt at stoppe, da min fritid
efterhånden er sparsom, men også
fordi der i bestyrelsen er så mange
fantastiske, engagerede og initiativrige mennesker. Endda så mange, at vi
de sidste år har måttet udvide antallet
af suppleanter for at få plads til alle
dem, der gerne vil være en del af dette
fantastiske fællesskab. Og i år var dette ikke engang nok. Så er det tid til at
lade nye kræfter komme til og vende
tilbage til skolen, som helt almindelig
gammel elev, uden bestyrelses forpligtigelser.

J

eg får ikke ondt i maven over at
forlade en synkende skude eller
føle jeg stikker halen mellem benene,
ej heller da jeg stoppede som formand
for nogle år inden. Jeg har ro i maven
og er stolt over at have været med til
at gøre elevforeningen til det, den er
i dag. Vi har haft år, hvor vi nærmest
ikke har siddet nogle medlemmer
til møderne, eller de blev aflyst fordi
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ingen kunne deltage – det er det stik
modsatte nu, og det er en dejlig oplevelse. Dette er takket være de fantastiske mennesker, som både sidder i
juniorbestyrelsen og bestyrelsen, og
som gør et kæmpe arbejde for både
at få sammensat et flot årsskrift, men
også er medvirkende til at elevfesten
er noget, man har lyst til at deltage i
og vende tilbage til år efter år.

D

e sidste par år har bestyrelsen
holdt en rystesammentur med
spisning og/eller teambuilding, og det
har været så godt for sammenholdet,
at starte et nyt skoleår på den måde.

I

gennem mine 14 år i bestyrelsen
har jeg oplevet skift af forstander
– til Karsten Haim, som i min tid på
efterskolen (2000-2001) var lærer på
skolen, sammen med sin kone Helle.
Det var et glædeligt gensyn, da han
blev ansat og det har været en kæmpe
fornøjelse at følge den udvikling Karsten og hans stærke team af ansatte
på skolen har været medvirkende
til. Dette er lige fra inddragelse af
eleverne i de daglige rengøringsopgaver, udviklingen af køkkenets mad,
hjælpsomheden fra både pedeller og
sekretærer, men også undervisernes
og alle andre ansattes tilgang til og
engagement i at gøre SGE til den bedste og mest eftertragtede efterskole
i mine øjne. Dertil kommer en fantastisk udvikling af de fysiske rammer,
som gør det endnu mere attraktivt at

være elev på SGE. Jeg er stolt over at
være gammel elev på Sorø Gymnastikefterskole, selvom skolen for mig
altid bliver omtalt som SU (Sorø Ungdomsskole), som skolen hed dengang
jeg gik her.

4 km. fra skolen og jeg ser den hver
morgen når jeg kører på arbejde. Og
når morgensolen falder på muren af
springcentret, minder det mig om de
mest fantastiske år både som elev,

J

eg har i tiden
i bestyrelsen
været med til at
fejre skolens 125
års jubilæum i
2013. Her skænkede elevforeningen et flot maleri
af kunstneren
Birgitte Gyrd –
og som tak for
at vi valgte et af
hendes malerier,
skænkede hun et
til selv. Det var en
fed proces sammen med Karsten
Haim at besøge
hendes galleri
i Førslev ved
Haslev, og få historien bag malerierne,
inden vi valgte hvilket et det skulle
være. Vi har også doneret en messing
klokke til springcentret da det blev
indviet, så eleverne havde et sted at
markere deres nye spring, og gavekort
til inventar ved indvielsen af Parkourcenteret.

J

eg har lovet at være standby i
det kommende år, mens den nye
kasserer kommer helt ind i systemerne, men også i fremtiden hvis der
skulle være brug for min hjælp – så er
jeg tæt på. For 2 år siden vendte jeg
tilbage tæt på skolen, da jeg flyttede
til Kællerød ved Tystrup sø, omkring

skolebestyrelsesmedlem og medlem/
formand/kasserer af bestyrelsen for
SU & SGE.

J

eg vil vende tilbage når der er
gammel elevdag, hvis ellers corona tillader, at der holdes sådan et arrangement og forhåbentlig se mange
af jer, som jeg har stiftet bekendtskab
med i de sidste 14 år – tak for denne
gang og tak for jeres opbakning til
vores efterskole og elevforening.
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Nye medlemmer
i elevforeningen
Magnus Saarde
Hej, mit navn er Magnus Saarde. Jeg
er 17 år gammel og jeg gik på Sorø
Gymnastikefterskole årgang 19/20.

J

eg bruger til hverdag det meste af
min tid på Frederiksborg Gymnasium, men den vigtigste del af den tid
jeg bruger, er med alle mine venner fra
efterskolen. Dem er jeg sammen med
så tit jeg kan komme til det. Jeg har
en naturlig forkærlighed for idræt, og
det har Sorø kun hjulpet på vej. Jeg
er blevet helt forelsket i parkour og
gymnastik og dyrker det hver gang at
lejligheden byder sig. Desuden er jeg
svømmetræner, og træner mine egne
svømmehold, da jeg elsker at arbejde
med børn. Jeg drømmer om en dag,
selv at have en uddannelse inden for
idræt og kroppen.

Marie Pallensen
Hej, jeg hedder Marie, er 17 år gammel
og gik på Sorø Gymnastikefterskole
årgang 19/20

J

eg har gået til almindelig opvisningsgymnastik i mange år, men
først på efterskolen tog det rigtig fart.
Jeg blev helt vildt inspireret af venner,
lærere og fuldstændig forelsket i hele
den ånd der lå omkring gymnastikken.
At få lov til at fordybe sig fuldstændig
i noget så specifikt, i et helt år, finder
jeg helt særligt.

I

dag går jeg i 1.G på Allerød Gymnasium, men laver stadig en masse
gymnastik & dans - jeg kan jo slet ikke
lade vær! Jeg er meget glad for at
være blevet en del af juniorbestyrelsen, da det sørger for en lejlighed nu
og da til at ”indsnuse” det tilbagelagte
efterskoleliv og blive mindet om alt
det gode, som skolen har lagt rammer
til.
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Lisa Wolfson
Hej, mit navn er Lisa Wolfson. Jeg er
26 år, og jeg gik på Sorø Gymnastikefterskole i 10/11.

S

iden efterskolen har jeg holdt
fast i denne interesse ved blandt
andet at tage på musikhøjskole, gå
til sangundervisning i flere år, og jeg
arbejder nu på et pladeselskab. Gymnastikken har jeg ikke holdt fast i på
samme måde, men jeg er stadig meget
aktiv på anden vis.

J
T

il daglig arbejder jeg i Warner
Music på fuldtid og studerer
kommunikation på deltid. Inden jeg
startede på SGE, havde jeg gået til
springgymnastik i tre år, og det var
denne interesse, der fik mig til at
vælge skolen. Dog havde jeg en skjult
interesse for musik, som jeg fik bragt
til live, da jeg gik på efterskolen og stadig udlever den dag i dag. Jeg startede
en pigegruppe med to andre piger
(den ene er vores kære elevformand
Cathrine), hvor vi sang og optrådte
mange gange i løbet af året. Vi endte
også med at skrive en farvelsang ved
årsafslutningen, som vi sang for resten
af eleverne.

eg valgte blandt andet at melde
mig ind i elevforeningen, da der
er flere af mine efterskolevenner, der
er med, og som de fleste andre, savner
jeg at gå på efterskole og håber, at
elevforeningen giver mig lidt efterskolefølelse tilbage. Det gav god mening
for mig at overtage posten som kasserer, da jeg arbejder med regnskab
til daglig, og det er derfor ikke et nyt
arbejdsområde for mig. Samtidig kan
det måske give mig lidt mere regnskabserfaring. Jeg ser frem til forhåbentlig mange år og gode oplevelser i
elevforeningen.

55

Skitur set fra
elevforeningen
andet en quiz, der omhandlede sjove
og gamle historier om og fra lærerne.

V

i kørte primært med nybegynderne, og her var det vildt at se
dem overskride en masse grænser, og
ofte lave en masse sjove styrt.

E
V

i var 4 fra elevforeningen, der
var så heldige at komme med på
årets skitur sammen med eleverne og
lærerne. Det var en kæmpe oplevelse,
at være en del af en af, de største oplevelser på året, og det var super fedt, at
kunne være med til at skabe de fedeste minder for eleverne. Vores rolle på
turen var en slags forlænget arm for
lærerne, så vi hjalp til, der hvor der var
brug for os. I starten skulle vi lige vende os til, at vi ikke var med som elever
denne gang, og det var derfor også
sjovt at opleve det hele igen, men fra
lærernes synsvinkel.

P

å busturen derned, havde vi lavet
forskellige quizzer for at slå tiden
lidt ihjel på en ellers meget lang tur på
omkring 16 timer. Her var der blandt
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n af de helt store højdepunkter
på turen er altid den traditionelle
opvisning, der foregår udenfor i fuldt
skioutfit. Her havde Rasmus Sinding
opsat fakler, der satte rammen for
opvisningen, og lavet lysshow, der
begge oplyste den flotte østrigske sne
og natur i mørket, mens eleverne dansede løs. Man kunne både se og høre
på eleverne, at de havde det sjovt, og
det var også lidt vemodigt, da vi blev
ført tilbage til dengang vi selv gjorde
det med vores årgange.
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Årsregnskab
Regnskab for Elevforeningen for SU & SGE
Periode 01.05.19 til 30.04.20

Indtægter
Kontingenter
36.120,00
Entréindtægter ved elevdagen
15.489,00
Sorø Performance indtægt
113.000,00
Samlede indtægter		

164.609,00

Udgifter
Årsskrift
0,00
Nets
4.291,28
Sorø Performance udgifter
115.018,26
Gaver og diverse
8.667,74
Porto mm.
20.865,75
Gebyrer
300,00
Samlede udgifter		
Årets underskud/ overskud		

-149.143,03
15.465,97

Status
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Beholdning 1/5 2019		
Underskud/ overskud 1/5 2019 - 30/4 2020		
Formue 30/4 2020		

133.847,11
15.465,97
149.313,08

Danske Bank 		
Danske Basis 		
Kasse 		
Formue i alt		

107.136,78
42.176,30
0,00
149.313,08
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Elevliste årgang 20/21
Adrian Romeo Klemm

Christian Valdemar Hammer

Freya Fomsgaard Houby

Adrian Sonne Amhild

Christine Andresen

Frida Hjort Ranneries

Alberte Filuca Stausholm
Christiansen

Clara Bragh Andersen

Frida Kaisa Kjær

Clara Skou Kjærgaard

Frida Marie Therkelsen

Dicte Christine Møller

Gustav Bekke Rosén

Ditte Havmøller Buttenschøn

Gustav Nicolai Ustrup Jørgensen

Ditte Skovgaard Fuglsang

Gustav Pedersen

Elina Sofia Karlsen

Hannah Isabella Bendix

Emil Bruun De Neergaard

Helene Kongebro Madsen

Emil Lukas Andersen

Hjalte Skovmand Facius

Emil Peter Frederik Hansen

Ida Gammeltoft Rasmussen

Emilia Walthersdorf Katafai

Ida Høegh Lyngholm

Emilie Hoff

Ida Nørup Kissow

Emilie Lund Jensen

Ida Paludan Just

Emilie Müller

Ida-Marie Herbild

Emilie Østergaard Henriksen

Isabel McGugan Pedersen

Emma Boock-Jensen

Isabella Olivia Bellingan

Emma Hvas

Isabella Skjærbæk

Emma Luna Bøhn Kohring

Isabella Skye Miller

Esther Nørlov Pedersen

Isabella Steen Jensen

Esther Tjørneskov Hek Hansen

Jakob Kofoed Vestergaard

Filip Halskov Christiansen

Jakob Stirø-Larsen

Filippa Skov Nielsen

Jamilla Ahmed Andresen

Filippa Sofie Hauberg Kotewitz

Johan Holdgaard Andersen

Frederikke Holm Munch

Johannes Marius Werner

Frederikke Kirstine Dyresberg

Jonas Therkelsen

Frederikke Villumsen

Jonathan Eliassen

Freja Elsgaard Pedersen

Josefine Agregaard Noltensmejer

Freja Larsen

Josefine Ea Brandt Andersen

Freja Møller-Hansen

Josefine Hauge Jørgensen

Freja Valeur Andersen

Josefine Katrine Hansen

Freja Zinkernagel-Jensen

Josephine Kristoffersen

Freja Øyås Møller

Julie Hjørnegaard Petersen

Alberte Lilienhoff Jagd
Alberte Prehn Schow
Amalie Bregnholt Kubel
Amanda Olivia Bak Feldborg
Amanda Tranberg
Andrea Schramm Toft
Andreas Munzula
Andreas Sletbjerg-larsen
Anemone Ahlefeldt-Laurvigen
Anna Grosen Petersen
Anna Højerslev Eriksen
Anna Juhl
Anna Kristine Sørensen
Anna Meisner
Anna Sofie Westerkam Stangerup
Anna Tscherning Lindholm
Anne-Sofie Guldmann Lund
Annika Vikkelsø Mundt
Asbjørn Frimann
Asger Lou Ullmann
Astrid Dam Johannsen
Bjørn Gregersen
Camilla Thoft
Caroline Bruhn Hansen
Casper Christensen
Catrine Fællesskov
Cecilie Fast Hansen
Cecilie Jungsgaard Jensen
Celine Even Andersen
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Julie Jacobsen

Marcus Aalsing

Sarah Thorsteinsen

Julie Øhrberg Nissen

Marie Andersen

Signe Bagge Møller

Karen Broch Kjeldgaard

Marie Benné Ganderup Hansen

Signe Leisted Kristensen

Kasper Andersen

Marie Jensen

Signe Westergaard Eide

Kasper Gram Dyhrman

Marie Johanne Christensen

Sille Hecht Glad

Kasper Nehm

Marie Luise Hessel

Sille Kristiansen

Katinka Bengtsson Bregninge

Marius Neubert Andersen

Sille Viola Jørgensen

Katrine Sigrid Jensen

Mathias Weinreich Olsen

Simon Hansen

Lasse Johannessen Dahl

Mathilde Malmqvist Adamsen

Simon Hess Larsen

Laura Anker Munck

Mathilde Marie Piil

Siv Kilde Jensen

Laura Judson

Mathilde Risgaard Jensen

Snorre Andersen

Laura Kaster Pedersen

Mathilde Vetter Hansen

Sofia Nielsen

Laura Møller Andersen

Mathis Helmuth Larsen

Sofie Lammert Fick

Laurits Bruus Midgley

Mathis Touillon Schrøder

Sofie Rasmussen

Lewis Karlson

Matilde Døngart Larsen

Sofie Rolff Heiselberg

Lily Camille Friis-Isambert

Melissa Sørensen

Sofus Moesgaard Jacobsen

Liv Dybdal Munch-Petersen

Mette Agnete Jacobsen

Sofus Hauerbach

Liv Pedersen

Michelle Juel Nissen

Sophie Wangaa Bækgaard

Liva Berg Rydahl

Mie Rønne Vilstrup

Liva Frederiksen Jeritslev

Nanna Frydkjær

Sophus Emil Torp LindegaardPetersen

Liva Hedvig Kristensen

Nanna Louise Nørgaard

Liva Johnsson

Nanna Rømer Jensen

Louise Junker Larsen

Nicholas Jacobsen

Lukas Dalsgaard Darré

Nicoline Gundelach Rasmussen

Lukas Kirkegaard

Niels August Brask

Lukas Kaag Nørgaard

Nikoline Scharbau Sørensen

Lærke Iversen

Noa Burmølle Piller

Lærke Reuter

Noah Rask Møller

Madeleine Fransen

Noah Storland

Madeleine Lødrup

Olympia Maria Karlsen

Mads Bank Lorenzen

Phillip Na´dor Døssing

Magnus Altschuler

Pil Vea Andersen

Magnus Wehlast Christensen

Rasmus Østerby Vorregaard

Mai Brøndum Green

Rebecca Broström

Mai Jørgensen

Rebekka Løvskov

Maja Christensen

Rose Krizmanic

Malthe Højgaard Klietsch

Sally Rohana Bergh Jensen

Manja Frølund Gøtje

Sara Marie Støvring

Stine Anstötz Møller
Tess Sjöblom Rasmussen
Thea Dusine Christensen
Thea Grønfeldt Andersen
Tobias Riis Jürgensen
Vera Fabiansson Zwergius
Victor Skjoldborg Poulsen
Victoria Branth
Victoria Folting Abildgaard
Victoria Lander Madsen
Victoria Røn
Vigga Alberte Olesen
Villads Svarrer
Zelina Luna Jensen
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WELOVEYOU.DK
Alt i graﬁske løsninger
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Kommende
arrangementer
Efterskolernes aften
DrengeCamp

11.-13. januar 2021
6.-7. februar 2021

Opvisningsaften

26. februar 2021

GymnastikShow

11. april 2021

SGE Generalforsamling

15. april 2021

SorøLøbet

25. april 2021

Gammel elevdag

12. juni 2021

Søsskovstævnet

13. juni 2021

CampSorø

26.-30. juli 2021
26. september 2021

Tophøjvej 50
4180 Sorø
Telefon: 57 83 00 34
Mail: kontor@soroefterskole.dk
www.soroefterskole.dk
Udgivet af:
Elevforeningen for SU & SGE og Sorø Gymnastikefterskole
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