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Kommende
arrangementer
Åben træning i juleferie 27.-29. dec 2021
Eft erskolernes Aft en 12. jan. 2022
Åben Parkour Træning 23. jan 2022
DrengeCamp 5.-6. feb 2022
Opvisningsaft en 25. feb 2022
Åben Drenge Træning 27. feb 2022
Åben Parkour Træning 20. mar 2022
Foreningsopvisning 26.-27. mar 2022
Sorø GymShow 10. april 2022
Sorøløbet 24. april 2022
DM i Dans for eft erskoler 28. april 2022 
Åben Drenge Træning 8. maj 2022
DM i Grandprix for eft erskoler 19. maj 2022
ParkourCamp 21.-22. maj 2022
Åben Drenge & Parkour Træning 29. maj 2022
Gammel elevdag (Elevfesten) 11. juni 2022
Søsskovstævnet 12. juni 2022
CampSorø 25.-29. juli 2022
Eft erskolernes Dag 25. sep 2022
On the Move 3. dec 2022
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Forstanderens  
beretning

Af Karsten Haim 
- i samarbejde med Diana Lind Bjerre

Der er mørkt i Opvisningscenteret, 
med spot på det lysegrå gulv, 

så det danner en flot scene. Det er 
næsten... som det plejer. Alle elever-
ne er parate med deres bordeaux og 
lyseblå dragter, de har varmet op og 
råbt deres kampråb, hallen summer af 
spænding. Der er ingen publikum, ud-
over lidt personale og alligevel er det 
den opvisning, hvor flest mennesker 
nogensinde ser med. Vi er i gang med 
at lave Sorø GymShow livestream.

Det er mig meget magtpåliggende 
at give eleverne en god oplevel-

se, selvom vi ikke kan invitere publi-
kum. Vi har både nuværende og gamle 
elever til at hjælpe med lys, lyd og 
streaming. Rasmus og 
Christoffer har virkelig 
gjort noget udover 
det sædvanlige. Det vi 
oplever lige nu, er noget 
helt unikt.

Og eleverne gjorde 
alt hvad de kunne 

til den opvisning, de 
smilte, grinte og gjorde 
sig virkelig umage. 
Der kom ikke respons 
i form af klapsalver, 
men til gengæld, kom 

der bunker af søde, opmuntrende og 
rosende kommentarer på skærmen, 
som eleverne også kunne følge med 
i. Nogle forældre havde også sendt 
videohilsner. Det var virkelig stort.  

Siden jeg skrev sidst, har vi nemlig 
igen været igennem en nedluk-

ning af SGE, 9 skoleuger + 3 ferieuger. 
Det har voldsomme konsekvenser for 
et efterskoleår, at lukke ned i så lang 
tid. Skoleåret 2019/20 blev hårdt ramt, 
men ”kun” fra marts måned og frem 
til 6 uger før sommerferien. I skoleåret 
2020/21 var det hele efterskoleåret, 
som var ramt af Corona, lukkede elev-
gange, ingen rejser, ingen opvisninger, 
lige udover en online og et par enkelte 
i sidste øjeblik, 2 ugentlige test og 
masser af rengøring og afspritning. 

På trods af corona, så havde vi 
er et rigtig godt efterskoleår og 

vi fik nogle gode nye og anderledes 
oplevelser. Vi har fået erfaringer med 
online fremvisning af skolen, online 
undervisning og ikke mindst online 
gymnastikopvisning. Det er helt 
sikkert noget vi kan bruge i fremtiden 
(men forhåbentlig ikke til endnu en 
nedlukning). 

Man tør næsten ikke sige det, 
men som efterskole 21/22 er 

vi nu, så godt som fri for Corona. Der 
ligger selvfølgelig stadig en 
usikkerhed i forhold til rejser 
og en 3. eller 4. bølge af epide-
mien. 

Men vi kan glæde os over, at 
eleverne nu kan komme på 
besøg hos hinanden på både 
elevgangene og værelserne, ja 
selv i spisesalen kan vi bevæge 
os frit, som tidligere. 

Som noget helt nyt, har vi 
kastet os ud i 10. FRI! 

10. FRI er projektbaseret undervis-
ning, hvor eleverne fremlægger flere 
store opgaver, men til gengæld ikke 
skal til prøve, som vi kender det for 
folkeskolen. 

Vi tror på, at vi som efterskole 
kan give eleverne noget 
mere og andet, som gør 

eleverne endnu mere klar til 
deres ungdomsuddannelse 

og livet efter.  

Efter møder, med blandt andet de ud-
dannelsesansvarlige på Sorø Akademi 
og Selandia begyndte vi at arbejde 
med flere dannelsesbegreber, som 
sætter rammen om 10. FRI.  

Overordnet er det begreberne: 
politisk-, poetisk-, faglig- og kulturel 
dannelse. Nogle af underemnerne er: 
handling, ansvar, nysgerrighed, fordy-
belse, fællesskab og identitet. 

6 af vores lærere har taget udfordrin-
gen op og har været igennem en læn-
gere uddannelse hos MiLife. Sammen 

har de sat projektet i søen med 90 
elever. Alt forberedelsen har mun-
det ud i 10.FRI, hvor vi arbejder med 
projektbaseret undervisning, med 
fokus på at eleverne skal lære dansk, 
matematik og engelsk i sammenhæng 
og efterhånden, som de får brug for 
det i deres projekter.  

Omkring 90% af eleverne på SGE 
har, med deres 9. klasses eksamen, 
adgang til den ungdomsuddannelse 
de ønsker og det er derfor ikke nød-
vendigt for dem at gå til eksamen i 10. 
Klasse.   
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Her i efteråret skal de resterende 
lærere igennem samme uddannelse 
og fra skoleåret 2022/23 forventer vi 
at størstedelen af eleverne skal gå på 
10.FRI. 

For andet år i træk startede der 210 
elever på SGE, og vi er nu 22 faste 

lærere, 6 i køkkenet, 5 i serviceafde-
ling og 7 i ledelse/administration mm, 
7 timelærer/vikarer, samt et varieren-
de antal praktikanter, som er her fra 
mellem 1 uge til ½ år. Vi er en stor sko-
le, men det er min oplevelse at vi sta-
dig formår at være nærværende, have 
tætte og gode relationer til eleverne 
samt et kollegialt godt sammenhold. 
Nuvel har vi udfordringer, det er der 
altid hvor der er mennesker og udvik-
ling. En af vores styrker på SGE er, at 
vi tør tage fat hvor det er nødvendigt, 
skolen bliver til stadighed udfordret af 
alle de personer, som på den ene eller 
anden måde er tilknyttet, det være 
sig både elever, forældre, personale, 
bestyrelse og gæster, som ønsker at 

gøre noget gældende eller ændre, så 
de fra deres ståsted ser skolen, som et 
bedre sted. 

En af de ting jeg glæder mig meget 
til i år, er gymnastikopvisninger-

ne, i 2 år har det ligget på et absolut 
minimum af opvisninger for en skole 
som SGE. Vores første store opvisning 
er ‘On The Move’, som ligger 4. de-
cember. Alle elever fik 2 billetter og de 
resterende 400 billetter blev revet væk 
i løbet af en halv dag – der er åben-
bart andre end mig, der glæder sig til 
gymnastikopvisningerne. 

Vi har fra i år ændret lidt i vores 
opvisningsprogram og har kun afsat 
2 weekender i marts til at køre ud til 
opvisninger, til gengæld vil vi selv 
afholde en opvisningsdag med masser 
af hold udefra. Det helt store klimaks 
kommer til det store gymnastikshow 
søndag den 10. april 2022. Det bliver 
afholdt af to omgange i vores eget 
Opvisningscenter og udover vores ele-
vopvisning vil der være professionelle 
artister udefra. 

Har vi stadig fremtidsønsker? Ja 
selvfølgelig, vi må ikke gå i stå 

og læne os tilbage bare fordi det går 

godt. Bygninger – faciliteter – persona-
le – aktiviteter – alt sammen forholder 
vi os løbende til, for at gøre SGE til den 
mest attraktive efterskole.  

Mit fremtidsønske til den nære 
fremtid, er at vi kommer på skitur. Det 
bliver dejligt igen at se eleverne stå på 
ski og i den forbindelse se dem udvide 
deres horisont, finde nye relationer 
og venner. For som bekendt: ‘En 
fremmed, er en ven du ikke har mødt 
endnu’. 
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Tanker fra et bestyrel-
sesmedlem og forældre

Af Thomas Bisgaard

Skolens vigtigste opgave er at 
udvikle mennesker, ikke som 

individer, men som mennesker.

Ovenstående tese, er for mig en stærk 
drivkraft for det at bedrive god skole. 
Som far til en elev på SGE og som 
medlem af efterskolens bestyrelse vil 
jeg gerne give mit beskedne bidrag til 
dette Årsskrift.

Når Dagmar er på hjemmeweek-
end spørger vi tit om hvordan 

det går med at være efterskoleelev og 
tit får vi en række lidt svævende svar 
som, ”at det går da meget godt” eller 
”det er da meget sjovt” – og sidst på 
søndagen, ”at nu vil hun snart gerne 
tilbage til skolen…!”

Det er interessant at opleve hendes 
glæde ved at være elev på SGE og 
hendes lyst til bare at være der ”hele 
tiden”. Interessant fordi glæden ved 
at gå i skole kombineres med glæden 
ved at være en del af et stærkt fælles-
skab.

Efterskolen kan altså et eller 
andet, som burde kunne 

inspirere andre skoleformer 
– tænk om alle skoler på 

samme måde, kunne mestre 
at begejstre og fastholde 

unge i uddannelse – det ville 
da være fantastisk!

Jeg oplever som far, at SGE 
formår at skabe rammen 
om et stærkt fællesskab. Et 
fællesskab, der byder alle 
velkomne indenfor, men i en 
tydelig ramme med klare af-
taler for måden at være sam-
men på. En ramme fyldt med 
nærværende voksne, som vil 
de unge og som hver især er 
fagligt optaget af netop det, 
de brænder for. Unge efter-
spørger den type af voksne, 
der lytter til og interesserer 

Triathlon & Sorøløbet
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sig for de unge. Voksne der skaber en 
god ramme omkring undervisningen 
og dagligdagen på en efterskole - og 
voksne der bare ”er”.

Jeg er ret sikker på, at det er det 
møde med efterskolen, Dagmar 

fortæller os om, når hun svarer, ”at 
det går da meget godt – og det er da 
meget sjovt” at være på efterskole. Og 
som forældre er det helt trygt at sende 
hende afsted søndag aften til en skole, 
hvor alle løfter i flok og vil det samme 
for vores børn.

Og jeg er helt sikker på, at Dagmar og 
resten af dette års efterskolehold, om 
et år, vil stå tilbage med oplevelsen af 
at have været hjulpet ind i et stærkt 
fællesskab, og at hun og alle andre 
også har lært, at bærende fællesska-
ber ikke bare er noget der kommer 
af sig selv, men kræver en ihærdig 
indsats af alle, der indgår i dem. Og at 
Dagmar vil være bærer af det ansvar 
videre i livet.

Jeg glæder mig meget til at 
se forårets gymnastikop-

visning på SGE, for ikke at tale 
om Landsstævnet i Svendborg. 
Her vil Dagmar, sammen med 
6.499 andre efterskoleelever, 
stråle af livsglæde og livsmod 
- og den samlede kraftpræsta-
tion vil ramme os forældre lige 
i mellemgulvet, langt ud på 
tilskuerrækkerne. Det bliver så 
vildt!

SGE er vist bare noget helt 
særligt… 

TeamGym Cup
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Nye ansatte

Julie Glerup

Mit navn er Julie Marie Glerup, 
jeg er 21 år og bor i København. 

Gymnastik og dans har altid været en 
stor del af mit liv - både som træner, 
og som udøvende gymnast og danser. 
Jeg startede i den lokale gymnastik-
forening i Haslev, hvor det blev til en 
masse år med konkurrencegymnastik. 
Ved siden af gik jeg på den lokale dan-
seskole, hvor jeg bl.a. dansede hiphop 
og disco. 

I 10. Klasse gik jeg på Vejstrup Efter-
skole, og her ændrede min interesse 

for gymnastikken sig. Jeg fik smag for 
den rytmiske gymnastik, og jeg har 
siden været gymnast på hold, som 
Københavns Rep-hold, Lilleholdet og 
PI Elitepiger. 

Glæden ved gymnastik og dans 
har altid været stor hos mig, og 

jeg nyder derfor at bringe den glæde, 
som jeg oplever i bevægelsen, videre 
til andre. Jeg startede derfor tidligt 
som træner - først som Teamgym-træ-
ner i min lokalforening, og senere 
for MS Performance og Stevns Elite, 
hvor jeg er instruktør på nuværende 
tidspunkt. 

Efter et semester på Gymnastik-
højskolen i Ollerup, flyttede jeg til 
København for at tage Gaardbos 

danseuddannelse. Dansen har givet 
mig en hel anden forståelse for krop-
pen og dens kunnen, hvilket har været 
meget inspirerende og brugbart i min 
egen undervisning, samt udøvelse. 

Min krop er næsten altid i bevæ-
gelse, og jeg sætter stor pris på 

kreative, alsidige og inspirerende må-
der at bruge sin krop på. Jeg er derfor 
utrolig glad for, at jeg kan få lov til at 
udvikle bevægelsen på Sorø Gymna-
stikefterskole og give det videre til en 
masse skønne unge mennesker.

Katja Olsen

Mit navn er Katja Olsen. Jeg er 
28 år gammel, og jeg er et af de 

nyeste skud på SGE-stammen. Jeg un-
derviser i dansk og musik og sammen 
med Karsten, varetager jeg morgen-
samlinger med fællessang. Jeg har 
netop afsluttet min kandidatuddan-
nelse på Det Jyske Musikkonservatori-
um i Aarhus, hvor jeg har studeret de 
sidste fem år. 

Jeg kommer oprindeligt fra 
Falster, men flyttede til Jylland 

for at studere på konservatoriet, og 
det seneste års tid har jeg boet i Vinde 
Helsinge, en 
lille by mellem 
Slagelse og 
Kalundborg, 
sammen 
med min 
kæreste, 
som faktisk 
selv har gået 
på SGE, og 
vores hund. 

Musik og sang er min store passi-
on. Så længe jeg kan huske har 

jeg sunget (i badet især!) eller spillet 
på alverdens instrumenter. Dét at 
bruge kroppen som instrument, som 
man gør når man synger, synes jeg er 
SÅ fedt, og det er vildt spændende, 
hvordan vi alle lyder forskellige. Jeg 
har undervist en del som musik- og 
sanglærer i Aarhus, og dét som jeg 
synes var mest givende for mig, var at 
give andre glæden for musik og sang. 
Det er også fedt at blive dygtigere og 
udvikle sine kompetencer, men det 
vigtigste er nu engang, at man har lyst 
til musikken.

Dét at finde sig selv og at finde sin 
egen stemme synes jeg er noget 

af det vigtigste ved et efterskoleår. Det 
glæder jeg mig meget til at overvære 
og hjælpe eleverne med – både i og 
udenfor musikken. 
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Simon Nordby

Mit navn er Simon Nordby, jeg er 
26 somre og jeg er det seneste 

skud på stammen i lærerstaben her 
på SGE. De sidste 4 år har jeg boet i 
København, hvor jeg blandt andet har 
læst min bachelor i Idræt & Ernæring 
på Københavns Universitet.

Jeg kommer oprindeligt fra Ringe 
på Fyn. Som barn blev jeg hurtigt 

fascineret af den kropskontrol der 
finder sted i gymnastikken, og jeg blev 
hurtigt tilmeldt den lokale gymnastik-
forening, og senere også gymnastik-
foreningen i Svendborg. Jeg lavede 
gymnastik i små 10 år, men efter et 
efterskoleophold fyldt med gymna-
stik, havde jeg brug for noget andet. 

Mod slutningen af mit eftersko-
leophold blev jeg tilbudt et 

parkour-instruktørkursus på Gerlev 

Idrætshøjskole. Da jeg kom hjem fra 
kurset, var jeg helt sikker på, hvad der 
skulle erstatte gymnastikken for mig. 
Sammen med nogle venner, og med 
den begrænsede viden jeg havde med 
fra kurset, begyndte jeg at træne, og 
ikke lang tid efter fik jeg mit eget hold 
jeg kunne undervise. Efter min studen-
tereksamen tog jeg tilbage på Gerlev 
Idrætshøjskole, denne gang som elev. 
Efter mine 6 måneder som elev, blev 
jeg tilbudt at fortsætte som en del af 
personalegruppen på højskolen, hvil-
ket jeg selvfølgelig tog i mod.

Parkour er min fritid og passion, 
men jeg holder også af at vandre 

i de norske fjelde, passe den koloniha-
ve jeg har sammen med min kæreste 
og stå langrend, når vi er heldige med 
sne i vintermånederne. Hvis man da 
ikke kan komme nordpå og stå på 
snowboard. 

Jeg er vokset op i den Grundt-
vig-Koldske ånd med en mor, 

som skoleleder på Ringe Friskole, 
og en far, som lærer på Dalum Land-
brugsskole, som har rod i samme 
traditioner. Jeg har selv befundet mig 
meget i denne verden. Først på Ringe 
Friskole, senere Vejstrup Efterskole 
og senest Gerlev Idrætshøjskole. Jeg 
ser denne skolebevægelse, som noget 
helt særligt, og jeg glæder mig til at 
se elevernes udvikling over et helt års 
undervisning. Både på et fysisk, fag-
ligt, såvel som et personligt plan.

Marianne  
Bülow Larsen

Mit navn er Marianne Bülow 
Larsen, jeg er 43 år gammel og 

bor i Slagelse. Jeg kommer oprindeligt 
fra Ringsted. 

Jeg er uddannet på Slagteriskolen 
i Roskilde i 2003. Og havde min 

praktik på kolonien Filadelfia. Jeg 
arbejdede efterfølgende på Psykiatri-
hospitalet Sct.Hans i 10 år, derefter fik 
jeg job på en efterskole, hvor jeg blev 
opmærksom på hvor rart det er at 
arbejde med unge mennesker. 

Jeg bor på en gård, lidt udenfor 
Slagelse, med min mand og 3 

børn. Jeg er meget glad for naturen 
og bruger meget tid på vores jagthun-
de. Hundene er med på både jagt og 
udstillinger. 

Jeg er allerede glad for at være i 
køkkenet på Sorø gymnastikef-

terskole, og håber at jeg skal være her 
i mange år.
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Bestyrelsen
Kaj Jensen
Niels Eghøj Nielsen
Thomas Bisgaard
Ulla Ingemann Nikolajsen
Ulrik Lefevre

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
Jacob Jørgensen
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
Louise Snebang Kristensen
Martin Myssen
Mathias Clausen
Mette Egelund Hansen
Mette Refshauge Kristiansen
Mie Schultz Petersen
Mikkel Kure
Rasmus Fouirnaies Vinther Sinding
Rikke Fouirnaies Vinther Sinding
Rune Bjerregaard Engel
Sally Dorff Hansen
Sebastian Juul Bjørn
Sebastian Telvig
Susanne Berggren Thomsen
Søren Hangaard Pedersen
Tanja Mazur
Tina Laursen
Ulrik Lind Mortensen
Vibeke Bagge
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år SGE elevholdet, Sorø Performance, 
Slagelse Rutinerede Damer, Slagelse 
SportsAcro, Slagelse Beastmode, 
Espergærde Grand Prix og Grevinder-
ne fra Gadstrup. 

Selve billetsalget var noget af en 
oplevelse at stå for. Der blev 

allerede udsolgt om aftenen samme 
dag, som billetterne blev sat til salg, 
og flere ville på venteliste. Efter 1,5 års 
coronapause for gymnastikoplevelser 
vil mange gerne ud og mærke suset til 
et gymnastikshow.

Som praktikant gør man mange 
ting for første gang, og derfor 

fejler man også af og til. Det gjorde jeg 
også i opsætningen af billetsystemet, 
og det resulterede i mange ubetalte 

billetter. Så må man jo samle den op 
derfra og gøre, hvad man kan, for at 
give kunderne en god oplevelse. Det 
har været en meget lærerig proces at 
få lov til at fejle og derefter skulle fikse 
det igen.

Jeg har været så glad for min tid 
på skolen. Jeg ærgrer mig over, at 

det kun er et halvt år, og til jul skal jeg 
sige farvel til personale og alle skolens 
elever. Det har været en stor oplevelse 
at få lov at prøve min drøm af på Sorø 
Gymnastikefterskole, og jeg er helt 
sikker på, at jeg ikke er færdig med 
efterskolelivet. 

Praktikant Helenes 
oplevelser

Af Helene Baagland 

Jeg hedder Helene, og i forbindel-
se med min uddannelse i Leisure 

Management har jeg været så heldig 
at være i praktik på Sorø Gymnastikef-
terskole i et halvt år. 

Jeg gik selv på efterskole for syv år 
siden, og jeg har, siden jeg stop-

pede, drømt om at få lov at arbejde 
på en efterskole og være med til at 
give alle de gode oplevelser, som jeg 
selv havde, videre til de næste. På min 
uddannelse lærer vi om alt inden for 
event management, service manage-
ment, markedsføring, projektledelse, 
økonomistyring, sports management 
og meget mere. Derfor var det oplagt 
mulighed at kombinere min uddan-
nelse og drømmen om efterskolelivet 
her på skolen. 

Jeg har på skolen flere 
arbejdsopgaver, og har I 

fulgt med på vores sociale 
medier eller i nyhedsbrevet 
i efteråret 2021, er det højst 

sandsynligt mig, der står 
bag. 

Min store opgave i 
praktikforløbet har 

været On The Move 2021. Det 
indebærer alt fra at beslutte 
hvilke hold, der skal med, 
markedsføre, sælge billetter 
og fordele opgaver på dagen. 
Til On The Move deltager i 
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Viktor, parkour og OL

Af Viktor Bannebjerg 

Mit navn er Viktor Bannebjerg og 
jeg gik på SGE årgang 19/20, 

på parkourlinjen. Efter mit efterskole-
ophold vandt jeg den største parkour 
konkurrence her i Danmark, Odense 
Gathering, hvilket havde været mit 
mål næsten hele året.

Den 4. december 2020 blev jeg 
spurgt om jeg ville være med i 

Go’ morgen Danmark, hvor jeg skulle 
snakke om min sejr i Odense, og om at 
parkour muligvis skulle være med i de 
Olympiske lege. Jeg blev spurgt med 
utrolig kort varsel om jeg ville være 
med, men jeg kunne ikke sige nej. Min 
far og jeg kørte hjemme fra klokken 
5:30 mod København. Showet star-
tede med at jeg skulle lave parkour 
ind i studiet og lave et sideflip over en 
kasse, og derefter sætte mig i sofaen. 
Værten stillede nogle gode spørgsmål 
og jeg følte også at jeg fik snakket om 

det jeg ville. De ville gerne have at jeg 
forklarede hvad en parkour konkur-
rence gik ud på og hvad mit syn på 
konkurrencerne er, da det ikke er alle 
indenfor parkour der støtter konkur-
rencer. Jeg fortalte at jeg syntes det 
ville være fedt hvis det kom med til 
OL og at jeg ville elske at stille op for 
Danmark. Interviewet gik fint og det 
endte med at jeg igen skulle hoppe 
gennem studiet. 

Det var en fed oplevelse, også 
selvom jeg skulle så tidligt op. 

Efter dette har jeg fortsat med min 
parkour, jeg har deltaget i flere kon-
kurrence, både her i Danmark men 
også andre steder som fx England 
og Grækenland. Jeg har udviklet mig 
meget i løbet af det sidste år, og jeg 
håber at jeg en dag kan gøre parkour 
til mit job.

Sorø Performance

viktorbannebjerg
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En verden i farver

Af Jens Jørgensen

Maleriets titel er “En verden i far-
ver” - og titlen er samtidig årets 

gymnastik-tema (årgang 20/21).

Jeg har valgt at bruge fire bestem-
te farver, som beskriver skolens 

fire værdi-ord: sammenhold, tillid, 
ærlighed og respekt. Og med de fire 
ords forbogstaver: STÆR.

De fire farver er: blå, gul, hvid og rød. 
Den farve, jeg i corona-året valgte, 
som den vigtigste og dermed mest 
brugte, er blå. Og blå står for sammen-
hold.

Farverne er vævet ud 
og ind i hinanden. Med 

masser af nuancer. 
Glidende overgange. Som 
mennesker væves vi ind og 
ud i forskellige situationer. 

Med vores drømme, håb og 
forskelle. 

Det er det, årets maleri skal 
udtrykke. Med fire farver, der 

dækker skolens værdi-ord.

Sorø Livestream 

Af Jacob Jørgensen

Det hele startede med, at Rasmus 
Sinding fik en ny god ide. Han 

mente ikke, at der var grund til at 
aflyse Efterskolernes Dag pga. corona. 
Vi skulle bare lave det om. 

Derfra endte det ud i, at vi skulle lave 
et digitalt besøg, hvor interesserede 
kunne følge med hjemme fra stuerne. 

Rasmus kontaktede Jacob Malling og 
jeg. Han vidste, at vi i forvejen havde 
lavet en masse med video og lyd, så 
lidt forstand måtte vi have på det. 

Vi greb selvfølgelig opgaven og derfra 
startede alt det sjove arbejde. 

Vi tog udgangspunkt i en helt 
almindelig Efterskolernes Dag. 

Vi fik snakket med en masse elever 
og lærere, der ville hjælpe os med at 
fremføre dette på skærmen. Vi fik lagt 
et helt specifikt program for vores Li-
vestream. Nu skulle det bare udføres. 

Vores Første Livestream blev 2 
timer langt. Der var rigtig mange 

nerver på, ingen af os havde rigtig prø-
vet det før. Vi var spændte på alt det 
med teknikken, om det ville holde osv. 

Jeg kan stadig huske de sidste 2 
minutter inden vi går på live. Der var 
helt stille i lokalet, ingen ville sige 
noget. Alle var nervøse og spændte på 
hvad der ville ske lige om lidt, når jeg 
trykkede på LIVE. 
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Vi går i gang, Rasmus Sinding 
og Christoffer Færch var vores 

værter. Det var dem der skulle guide 
hele programmet på plads og få det til 
at spille. 

Alt går egentlig som det skal, jeg 
husker ikke der var de store problemer 
nogen steder.

Da vi var færdige, var alle vildt 
lettet, det gik som det skulle. 

Vi havde fået en masse gode og søde 
kommentarer på, hvor godt det var 
gået. Vi var selv meget tilfredse med 
hvad vi havde opnået med dette 
projekt. 

Men nu begyndte det sjove, nu 
vidste vi hvordan vi gjorde og 

der begyndte at gå nørderi i den.

Hvordan kan vi gøre det bedre, flere 
kameraer, bedre lyd og alt det der 

spiller ind. Vi fandt nogle gode løsnin-
ger med mikrofoner og mixere, samt 
en masse kabelforbindelser mellem 
vores kameraer, for bedre forbindelse. 

Nu havde vi fuld kontrol 
over hvad der kom ud på 

Livestreamen, nu stod 
der bare en On The Move 

opvisning og ventede på os. 

Vi havde fået lov til at fylde opvis-
ningscenteret halvt. Men der var 

jo mange flere der ville se opvisning, vi 
tænkte derfor, at vi også ville frem-
vise årets opvisning til alle dem, der 
ikke fik billet eller kunne dukke op på 
skolen. Nu vidste vi hvordan vi gjorde, 
men der var stadig lidt nerver på, for 
det var jo egentlig første gang vi skulle 
filme en opvisning, samtidig havde 

vi også fået en masse 
nyt udstyr, som vi ikke 
havde med første gang. 
Vi skulle bare kaste os ud 
i det, for det var jo gået 
så godt første gang. Det 
gjorde det også denne 
gang. 

Der gik rygter om 
det vi havde lavet 

og vi blev kontaktet 
af GymDanmark, som 
spurgte om vi ikke kunne 
have lyst til at komme til 
København og Live-
streame DM i Idrætsgym-
nastik. Det var de bedste 
gymnaster fra Danmark, 

der skulle konkurrere i Hold. Det var 
vildt fedt, spændende og udfordren-
de. Vi endte med at bruge 2 rigtig gode 
dage derinde. 

Herefter blev vi kontaktet af Rek-
tor fra Sorø Akademi. Han havde 

brug for hjælp til at sende skolens 
juleafslutning Live ud til eleverne, da 
de ikke måttes samles så mange. Vi 
tog glædeligt imod opgaven.

Til februar havde vi endnu et digi-
talt besøg her på skolen. Det var 

bare ikke helt det samme, alle elever 
og lærere var nemlig sendt hjem. Så 
alle dem, der skulle hjælpe os og for-
tælle omkring hvordan det foregår på 
skolen, sad derhjemme. Det stoppede 
os ikke, vi fandt en mulighed hvor ele-
verne kunne være med over Zoom. Så 
vi gjorde klar i studiet igen og var klar 
til at tage imod flere nye udforinger og 
sende endnu et fedt program ud, til 
alle dem bag skærmene. 

I Maj 2021 skulle der afholdes det 
store GymShow, det var ikke tilladt 

at invitere forældre og se showet den-
ne gang. Så vi måtte på den igen. Det 

var et stort show, der skulle leveres og 
det skulle leveres på den rigtige måde. 
Der var nemlig lavet nogle specielle 
videoer, som skulle vises under opvis-
ningen. Alt skulle passe sammen, ned 
til den mindste detalje. Eleverne skulle 
starte serien præcis i det samme, som 
videoerne sluttede på Livestream-
en. Det skulle alt sammen gå op i en 
højere enhed. Det gjorde det, eleverne 
fik følelsen af at udføre opvisningens 
fulde produkt. 

Nu er corona næsten ovre, men 
det betyder ikke vi stopper her. 

Vi tænker nemlig at der fremover 
kunne blive brug for en online version, 
til dem, som ikke kan komme og se 
showet, være der til efterskolernes 
dag m.m. Så vi tænker at vi også kan 
få alle dem med, som ikke har tid den 
dag. Derudover så ligger det hele frit 
på youtube bagefter. Så alle kan gå ind 
og gense eller se det for første gang, 
hvis man ikke nåede det på dagen. 

Hvem ved hvad det næste er og 
hvor dette projekt, som startede 

med at være en vild ide, ender henne. 
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SGE Festival 2021

Af Christoffer Færch

”Intet er så skidt, at det ikke 
er godt for noget”. 

Corona-pandemien buldrede frem 
i Danmark. Desværre så meget, 

at elevholdet 20/21 gik på juleferie 
fredag d. 18. december 2020 med uvis-
hed om, hvornår de ville vende tilbage 
til det sted, de holdt aller mest af. 
Det viste sig at være længere tid end 
forventet. Derfor måtte personalet på 
SGE finde deres mest kreative sider 
frem, så eleverne fik en attraktiv og 
spændende online undervisning i 
hjemsendelsesperioden. Selvom 
opgaven var svær, lykkedes sær-
ligt ét emne at blive en kæmpe 
succes – ”Løvens Hule”. Løvens 

Hule var inspireret af DR-programmet 
Løvens Hule. Eleverne arbejdede 
med deres værelseskammerater om 
at udvikle en god idé til gavn for hele 
elevholdet, når de fik lov til at komme 
tilbage på skolen. De mange idéer 
blev kogt ned til 10, og da eleverne var 
tilbage på skolen, blev de 10 finalister 
”kastet for løverne” - bestående af 
skolens ledelse, Karsten, Lars Jo-
hannes & Rasmus - for at præsentere 
idéerne. De bedste idéer blev til vir-
kelighed. En af dem var SGE Festival, 
hvor eleverne skulle lave deres egen 
mini festival på skolen.

I skoleårets sidste uge 
blev SGE Festi-

val afholdt. Søndag 
eftermiddag ”væltede” 
eleverne hegnet ind til 
campområdet på bold-
banen, hvor elevernes 
forskellige camps blev 
sat op. Boldbanen 
var fyldt med telte, 
udsmykning, farverige og kreative 
temaer. Resten af søndagen stod på 
poolparty, hygge i camps, slush-ice og 
popcorn. 

Efter en regn-
fuld nat, var 

festivalens høj-
depunkt endelig 
kommet – musik 
på scenen! 

Det grønne 
område 

bag hallen var 
forvandlet til en festivalplads, hvor en 
stor mobil scene, installeret med lyd 
og lys, skulle danne rammen om en 
perfekt dag. Det første band på scenen 

var skolens eget elevband. Det var 
til stor begejstring for skolens øvrige 
elever, og en fremragende måde at 

skyde musikken 
i gang på. Med 
en fremragende 
præstation af 
elevbandet, var 
der hermed lagt 
pres på skolens 
lærerband, der 
var næste band 
på scenen. Læ-
rerne sørgede 
for god musik 

– faktisk så god, at der måtte spilles 
ekstranumre op til flere gange. Næste 
levende billede på scenen var første 
band udefra – nemlig LUUNA. De 4 
unge dygtige bandmedlemmer gav 

en fremragende koncert for 
eleverne. De sprøde toner fra 
guitaren, de taktfaste trom-
meslag og den lækre vokal fra 
forsangeren tændte virkelig 
op for festen hos eleverne. 
Efter aftensmad blev elever-
ne forkælet med hits fra den 
efterhånden erfarne kunstner 
Thøger Dixgaard. Thøger for-
måede at skabe en fed stem-
ning på scenen med eleverne 
tæt dansende og syngende på 
scenekanten. 

13:30-14:00SGE’s Elevband  14:30-15:00SGE’s LÆRERBAND  16:30-17:15LUUNA  
 19:15-20:00THØGER DIXGAARD  21:00-21:30LORD SIVA 

 21:30-22:30DJ JACOB JØRGENSEN 
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Det var endelig blevet tid til 
festivalens hovednavn, Lord 

Siva. Efter offentliggørelsen af ho-
vednavnet på festivalen, blev Lord 
Sivas sange flittigt afspillet på diverse 
musikanlæg som optakt til koncerten. 
Eleverne havde forinden forberedt en 

dans, der skulle danses 
til mega-hittet Solhverv, 
som en overraskelse 
til Lord Siva. Lord Siva 
spillede det ene hit efter 
det andet og eleverne 
gav virkelig den opbak-
ning til ham, som han 
fortjente. Det sidste 
nummer, som Lord Siva 
spillede, var Solhverv. 
Her måtte han afbryde 
sangen, og anskaffe sig 

sin mobiltelefon, da han simpelthen 
blev overrasket over eleverne, der 
fyrede den forberedte dans af! Til sidst 
i sangen kunne Lord Siva selv være 
med på dansetrinene. 

Musikdagen blev afsluttet med 
DJ-koncert, hvor vores egen 

timelærer Jacob Jørgensen, spillede 
op til dans med DJ-musik, røg og lys. 
SGE Festivalen sluttede tirsdag med 
Sankthansbål og hygge.  

SGE Festival blev et vellykket ar-
rangement takket være kreative 

og engagerede elever. Hvem ved, 
måske er SGE Festivalen kommet for 
at blive! 

Elevforeningens 
bestyrelse

Elevforeningens 
bestyrelse 21/22 
Marie Madsen 17/18 
Julie Olofsson Pedersen 11/12 
Marius Kure 15/16 
Karoline Milde Gettermann 11/12
Cathrine Thomsen 10/11
Michelle Nicoline Kristiansen 10/11
Lasse Lund Jensen 10/11
Hakon Gammeltoft 81/82
Laura Hansen 13/14
Nina Balslev 13/14
Joachim Christensen 10/11
Frederikke Ebbe 14/15
Jacob Jørgensen 17/18 
Lisa Wolfson 10/11
Mai Mortensen 18/19

Juniorbestyrelse
Magnus Saarde 19/20
Marie Pallesen 19/20
Sille Glad 20/21
Lewis Karlson 20/21
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Sorø Gymshow
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Nye medlemmer 
i elevforeningen

Lewis Karlson

Hej jeg hedder Lewis Karlson, jeg 
er 17 år gammel og gik på Sorø 

Gymnastikefterskole på årgang 20/21.

I min hverdag bruger jeg det meste 
af min tid, som elev på Rysensteen 

Gymnasium i København, ellers 
bruger jeg så meget tid, jeg kan med 
venner fra efterskolen og på at dyrke 
gymnastik. Jeg elsker at bevæge mig 

og mærke, at jeg kan bruge min krop 
på alle mulige måder. Og at kunne for-
ene det med sammenhold og fælles-
skab på SGE gav mig det bedste år jeg 
kunne have tænkt mig. At prøve nyt 
af i form af gymnastik, aerials, rytme, 
fællesskaber, venskaber og meget 
mere har virkelig været en øjenåbner 
for hvad man kan og vil og været en 
kæmpe hjælp til at udfolde mig som 
person.

Jeg træner selv nogle små 
gymnaster og håber på at 

give, det som gymnastikken 
har gjort for mig, videre til 

andre, så de også kan opleve 
det.

Og så er det en fantastisk mulig-
hed at være med i elevbestyrel-

sen, så jeg stadig kan opleve det helt 
særlige det er, at være på Sorø Gymna-
stikefterskole.

Sille Glad

Hej, mit navn er Sille Glad. Jeg 
er 17 år gammel og har gået på 

Sorø Gymnastikefterskole på årgang 
20/21. 

Til hverdag går jeg på Roskilde Ka-
tedralskole i 1.g, og så nyder jeg 

at bruge en masse tid sammen med 
mine venner fra efterskolen.

Jeg har danset siden jeg var lille, 
så det gjorde jeg naturligvis også 

på efterskolen. Det var et så lærerigt 
år, hvor jeg udviklede mig helt vildt. 
Derudover havde jeg valgfaget Aerials, 
som jeg også blev bidt af. Det har 
resulteret i, at jeg nu har min egen silk 
i mit træ derhjemme.

For mig har efterskole været 
noget helt særligt. At mærke 
et sammenhold, der var så 
stort, gjorde mig glad hver 

evig eneste dag.

Nu gør det mig glad, at elevbe-
styrelsen har givet mig mulig-

heden for at komme tilbage og se det 
sammenhold den nuværende og de 
kommende årgange har.
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Elevfesten 2021

Af Julie Olofsson Pedersen, Næstformand 

Da vi ramte juni 2021, var lan-
det stadig præget af Covid og 

begrænsninger, men i elevforeningen 
og i samarbejde med skolen fandt vi 
en forsvarlig måde at afholde årets 
elevfest på. 

Skolen havde et maks. antal 
gæster på 225 af gangen, 
hvilket gjorde at vi delte 
dagen ind i 2 grupper.

Alle gæster skulle vise et gyldigt 
Coronapas i indgangen og de små ture 
rundt på værelser og gange, var der 
desværre intet af i år grundet Covid. 

Den første gruppe var jubilarerne, 
og eleverne 20/21, og dermed 

en masse glæde blandt gamle elever. 
Hallen var gjort klar med borde og 
stole og der blev serveret kaffe og 
boller. Efterfølgende blev der, som 
vanen tro taget jubilæumsbilleder ude 

foran stenen og det hele sluttede med 
en kanon opvisning af årgang 20/21 og 
Sorø Performance. 

Anden gruppe bestod af gamle 
elever, som ikke var jubilarer, og 

her var der mødt en masse op fra år-
gang 19/20. Her blev der serveret kaffe 
og kage og slutlig også en opvisning 
fra årgang 20/21 og Sorø Performance. 
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Jubilæums billeder
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Linjefagstur Gallafest
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Formandens beretning

En ny start som formand 
oven i en periode med online 

møder 

Af Marie Madsen, Formand 

Velkommen til 
gammel elevfest 

på Sorø Gymnastikefter-
skole 2021. Det er mig 
en stor ære, at kunne 
byde jer velkommen for første gang, 
som formand for elevforeningen. Jeg 
var nemlig så heldig at overtage efter 
Cathrine Thomsen, som har været 
formand for foreningen i 4 år. Hun har 
sat barren højt, og jeg håber kun at 
kunne følge i hendes fodspor. Det har 
været et turbulent år, med en masse 
udfordringer i forhold til corona. Men 
vi var dog så heldige, stadig at kunne 
få lov til at holde ved traditionen - vo-
res elskede gammel elevfest. 

Vi har i dette år været nødsaget til 
at holde vores møder, hjemme 

hver især. Men vi var dog så heldige at 

til vores sidste møde, her i oktober, at 
være tilbage på skolen, som vi plejer. 

Dette år har vist os, at Sorø gym-
nastikefterskole betyder en hel 

del for alle, der har gået her. Vi har 
kæmpet imod pandemien for at få 
vores elskede gammel elevfest op og 
stå. Da vi ved hvor meget det betyder, 
for både os og andre tidligere elever. 
En chance for at komme tilbage til alle 
de gode minder, vi har haft på skolen 
hver især. Snakke med andre elever, 
og dele erfaringer og røverhistorier. 
At se det nuværende efterskoleholds 
opvisning, og se den samme glæ-
de i deres øjne, som der var i vores 

dengang. Vi ved hvor meget det kilder 
i tæerne hver gang man træder ind på 
gulvet, og vi kender til frygten for at 
lave en fejl. Jeg oplevede til gammel 
elevfest, at der ikke findes et bedre 
publikum end dem der har stået i de 

præcis samme sko. Det var en fanta-
stisk oplevelse, og jeg kunne ikke være 
mere glad for at være formand for jer 
alle. 

En af grundene til jeg meldte mig 
til elevforeningen, var fordi jeg vil-

le være med til at sørge for alle frem-
tidige elever fik et lige så fantastisk 

år, som jeg havde. Jeg er glad for at 
kunne præsentere de to nye ansigter, 
der skal hjælpe mig med min mission. 
To søde elever fra årgang 20/21 Lewis 
Karlson og Sille Glad. 

Jeg vil gerne sige tak til skolen og 
dens ansatte for endnu et år, med 

godt samarbejde. Vi er taknemmelige 
for jeres hjælp ved især elevfesten, 
og håber på fortsat godt samarbejde. 
Vi vil også endnu engang sige tillykke 
til Jens med hans 25 års jubilæum på 
skolen. 
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Nyt medlemssystem

For Bestyrelsen, Hakon

Vi blev tilbudt i Elevforeningen 
for SU & SGE, at benytte samme 

system som Sorø Gymnatikefterskole 
bruger til events og lignende. Det hed-
der YoungCRM, og det sagde vi pænt 
ja tak til.

Derfor er der nu tre mulige medlem-
skategorier af vores forening:

Pro medlemskab 
Den store pakke 119 kr. 

Deltagelse i elevfest og 
årsskrift

Aktivt medlemskab 
Mellempakken 79 kr. 

Deltagelse i elevfest

Passivt medlem 
Gratis 

Vi har dine 
kontaktoplysninger 

Status på vores forening medio okto-
ber 2021:

Pro    462 medlemmer

Aktiv     21 medlemmer

Passiv  1073 medlemmer

Kender du nogle der har gået på 
skolen, må du meget gerne bede 

dem gå ind på ”soroefterskole.dk”, 
trykke ”om skolen” og ”Medlem af 
elevforeningen” derefter vælge en af 
vores tre kategorier.

På forhånd tak for hjælpen

Juletid
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Besøg af Verdensholdet 25-års jubilæum 
Jens Heinrich Larsen

Stort tillykke med jubilæet, 
du skal vide, at vi alle virkelig 
nyder dit selskab hver eneste 

dag.

Jens er varm, imødekommende og 
god til mennesker – han kan rum-

me de fleste og er meget omsorgsfuld 
– og han har uden tvivl, på den måde, 
hjulpet mange til et positivt livssyn.

Jens har været ansat på skolen 
siden august 1996 og var selv 

elev på skolen i 82/83 og 83/84 og han 
har altid en masse sjove historier fra 
den tid. Det er interessant og under-
holdende at høre om. Jens har også 
været medlem af Elevforenings be-
styrelse og senere formand, hvor han 
også deltog i skolens bestyrelse.

Skolen er en anelse større nu, end 
da han startede, men da han har 

været med til at bygge det meste, så 
er det ham man skal gå til hvis man 
vil vide noget om skolen. Han kender 
skolen ud og ind, op og ned og frem 
og tilbage.

Der er særligt 2 opgaver, der for 
Jens, bare skal være i orden her 

på SGE!

1. SNE - Der har aldrig de sidste 25 år 
ligget sne på p-pladsen længere end 
et par minutter (måske en time dér i 
slutningen af 90érne hvor det sneede 
rigtig meget). 
 
2. Jens elsker at slå GRÆS – vi har 
lidt på fornemmelsen at han også 
bruger det til at stresse lidt af, så han 
er ikke meget for de her ny-moderne 
robotklippere.

Jens er vellidt af alle og til at stole 
på, og det er helt sikkert en af 

grundene til, at Jørgen Kristoffersen 
og bestyrelsen ansatte ham som pedel 
i 1996.

Stort tillykke med jubilæet. 
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Det har været en fed start på 10. 
FRI, men vi har også været i 

tvivl om det var det rigtige, vi havde 
valgt. Vi var lidt nervøse for, om vi ville 
komme bagud, nu hvor vi ikke har de 
andre fag. Især fordi mange af os skal 
på en videregående uddannelse, og 
der bliver det sværere, end hvad vi er 
vant til. 

Men det gode ved projektbasse-
ret læring er, at vi bliver bedre 

til gruppearbejde og til at tale foran 
andre. Det kan også hjælpe os til at 
finde vores styrker og egenskaber, så 
vi kan bruge det fremover. Vi får også 
mulighed for at få en masse ny viden, 
som vi ikke ville få, hvis vi havde en 
normal 10. klasse. 

Den største udfordring for os, 
var da vi for første gang skulle 

arbejde sammen med nogle, vi ikke 
rigtigt havde snakket med før. For 
nogle er det nemt at omgås nye men-
nesker, snakke med dem, og i det hele 
taget bare tage styringen i en opgave. 
Men for os, som er lidt generte og 
indadvendte, var det en del sværere 

at tilpasse sig gruppen og byde ind, 
når vi har noget at sige. For os var det 
nemlig den nemme løsning bare at 
trække os tilbage og lade de andre 
tage ordet. Men efterhånden som vi 
lærte hinanden at kende, begyndte vi 
godt at kunne sige lidt mere og selv 
komme med forslag. Derfor var det 
også lidt svært, når vi så skulle videre 
til nye grupper, og det kan det stadig 
være, men jo flere grupper vi er i, jo 
mere udvikler vi os socialt. Det er 
noget af det gode ved 10. FRI, fordi vi 
udvikler os på hver vores måde. 

Vi kan mærke, at 10. FRI er godt 
for os, og det er dejligt at vide, 

at vi ikke skal stresse over karakterer 
og eksamener, men at vi kan have et 
mere frit år, hvor vi fokuserer på de 
fede projekter vi skal lave. 

Vores indtryk af 10. FRI efter vi har 
haft det i ca. 3 måneder er, at det 

er spændende, lærerigt og en god ny 
oplevelse. Og det er sjovt at få lov at 
være forsøgskaniner for et koncept, 
der vokser sig større og kommer frem-
tidige elever til gode.

10. FRI

I år er der kommet en 
helt ny måde at bliver 

undervist på. 10. FRI er et 
nyt koncept, hvor vi arbejder 
projektorienteret, og hvor vi 
elever får mere indflydelse 
i timerne. Vi arbejder med 

vores interesser og lærer at 
udfordre os selv på andre 
måder. Her kan du læse 

om vores oplevelser med at 
starte på 10. FRI. 

Af Amalie Ørbæk Louring og Freja Find Nielsen 

Det at være startet på 10. FRI er 
spændende, nervepirrende og 

en del anderledes, end den skolegang 
vi er vant til. Vi er jo vant til at have 
dansk, matematik og engelsk, men 
nu er det mere projektorienteret og 
temaer og indhold spænder bredt. Det 
er fedt, at vi har fået lov til at få den 
mulighed for at prøve noget helt nyt i 
stedet for at skulle tage ”9. klasse om 
igen”. Vi kunne mærke, at vi var blevet 
trætte af eksamener og at skulle sidde 
på en stol og lytte til en lærer. Vi havde 
brug for at der skete noget andet, og 
at vi kunne få lov til at få lidt mere ind-
flydelse i timerne, og det må vi sige, at 
vi har fået. 

Det første projekt vi har lavet, tog 
udgangspunkt i vores interesser 

(med overemnet ’identitet’). Det gjor-
de det federe for os at lave projektet, 
fordi vi havde valgt noget, vi syntes 
var spændende at arbejde med. Der 
er heller ikke så meget stress, nu hvor 
vi ikke skal nå et pensum, så vi føler 
at der er blevet sat mere fokus på 
den enkelte elev, og at vi har et stort 
fællesskab, som alle er en del af.  

Men det har også været meget 
nervepirrende at skulle prøve 

noget helt nyt, som vi ikke helt vidste, 
hvad gik ud på. Vi havde læst lidt om 
det, inden vi valgte 10. FRI, men vi 
havde ikke nogen idé om, hvordan det 
ville være. På en måde var vi en stor 
flok prøvekaniner. 
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Årsregnskab

Regnskab for Elevforeningen for SU & SGE 
Periode 01.05.2020 til 31.12.2020

Indtægter
Kontingenter 22.640,00
Entréindtægter ved elevdagen 0,00
Sorø Performance indtægt 132.000,00
Samlede indtægter  154.640,00

Udgifter
Årsskrift 0,00 
Nets  27,00 
Sorø Performance udgifter 118.244,50 
Gaver og diverse 2.958,00 
Porto mm.  22.448,65 
Gebyrer 225,00 
Samlede udgifter  -143.903,15
Årets underskud/ overskud 10.736,85

Status
Beholdning 1/5 2020  149.313,08
Underskud/ overskud 1/5 2020 - 31/12 2020  10.736,08
Formue 31/12-2020  160.049,93
 
Danske Bank   123.249,98
Danske Basis   36.799,95
Kasse   0,00
Formue i alt  160.049,93
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Akram Jelloul

Alba Seneca Bauning Hansen

Alberte Foged

Alma Kølbæk Hjorth

Alma Urhøj

Amalie Bjerring

Amalie Louise Erengård Jensen

Amalie Louring

Amalie Strand Gernsbak-Wilhelm

Amalie Winge-Petersen

Andrea Lynge Sass

Andreas Oppelstrup

Anna Christiansen

Anna Kingo Andersen

Anna Mathiesen

Anna Sofie Kirk Møller

Anna Sofie Therkildsen

Anna Söderlund

Anna Wittendorf Guld

Annica Qvistorff Hallestad

Annika Lind Bjarnadottir

Astrid Agnethe Olesen

Astrid Sommergård Koefoed

Augusta Aviaya Braga Thomassen

Bastian Seitzberg

Benjamin Julius Byron Mariager

Bertil Helmudt

Bertil Jacoby

Bjørn Plougheld Vonsek

Camill De Mylius

Carla Beekhuijzen

Carla Zoè Vyff Søegaard

Caroline Branth

Caroline Køhrsen

Caroline Lundø Krabbenhøft

Cathrine Christensen

Cecelie Helene Wentzel

Cecilia Sommer Serveau

Cecilie Grøn Jørgensen

Cecilie Høien

Christine Buhl Jørgensen

Cille Anline Cristine Christensen

Claudia V. Lilliendahl Siemons

Dagmar Rose Due Bisgaard

Elias Gustav Pedersen

Elisa Fukai Jacobsen

Elisabeth Høvighoff Voetmann

Ella Heide

Elliot Winther-John

Elvira Arvad Rostgaard Jensen

Emil Steensen

Emilia Laine

Emilia Lykke Nielsen

Emilie Holm Nielsen

Emilie Kastrup Olsen

Emilie Vernø

Emily Asbjørn Søgaard

Emma Allerup Pedersen

Emma Dilling-Hansen

Emma Solberg Møller

Ester Viola Travn Richardy

Esther Skjellerup

Filippa Hanna L. Andersson

Fiona Mosele

Fiona Rønne

Frederik Hollmann Larsen

Freja Find Nielsen

Freja Holm Nielsen

Freja Stentoft Hougaard

Freya Alberte Gregersen

Frida Antonisen

Frida Baunø Nielsen

Gustav Hoffmeyer Jensen

Gustav Mogensen Bjørnholt

Halfdan Gade Christensen

Hannah Holgersen Kaspersen

Hector Emil Tørngren

Helena Mosele

Hjalte Bak-Thomsen

Ida Kirketerp Kragh Sørensen

Ida Marie Astrup

Ida Marie Vahl-Madsen

Ida Schultz Hansen

Ida Ørts Schmidt

Isabella Almskou Bøgballe

Isabella Fogh Christensen

Isabella Hjorth Dreyer

Isabella Leksø

Isabella Marcussen

Isaac Baillie

Isaac Øhlenschlæger Kristensen

Jacob Juhl Asbjørn Andersen

Jacob Pedersen

Johannes August J. N. Ravn

Jonas Bang

Jonas Henrik O’Reilly Bojsen

Jonas Jæger Munkebjerg

Josefine Birch

Julie Dvinge

Julie Hyldahl Jensen

Julie Pedersen

Karen Blichfeldt Møller

Elever 21/22
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Kasandra Walther Sørensen

Kasper Fog Kofoed Olsen

Klara Trappaud Rønne

Kristine Schierup

Laura Lerkenfeldt Zanchetta

Laura Moesgaard Ejlersen

Laura Rasmussen

Laura Rosenkilde

Laura Verwohlt

Laura Wenger

Laurits Fischer Hansen

Linnea Gravesen

Linus Boesgaard

Liv Mayland Bille

Liva Elkjær Hansen

Liva Flodin

Liva Lynggaard Øhrberg

Ludvig Schroll Madsen

Lukas Rosing

Lærke Hagemann

Mads Peter Hald Rasmussen

Magnus Eis Løkke

Magnus Foged Lyngkjær

Malou Hagen Reng Stampe

Malou Rosenberg Bergholt

Marcus Emil Friis Lambrecht

Marcus Emil Hellebjerg Cosnett

Marcus Rendbo Jørgensen

Marcus Schou

Maren Gaedt Paulsen

Margrethe Støttrup Nielsen

Maria Lund Esbech

Marie Egtoft Liengaard Sund

Marie Osholm Sørensen

Marie Søegaard

Markus Dons Lynard

Martin Søndergaard

Mathilde Berg Anthon

Mathilde Bøllingtoft Larsen

Mathilde Falkenberg

Mathilde Jørgensen

Meline Hartung Nielsen

Mia Janerka Olsen

Mia Wendicke Jessen

Mikkel Danielsen

Mikkeline Glad

Mille Berger

Mille Vergmann Frederiksen

Mynte Melissa Jersborg

Nanna Mark Stabell

Nele Marie Güldenstein

Nicoline Troldborg Christensen

Nikia Topp Hasfeldt

Nikoline Bruhn-Andersen

Nikoline Coco Fritzemeier Barfod

Nikoline Juul Jensen

Noa Goldbech

Noah Møller-Jensen

Oliver Alexander Ulvsager

Pelle Bybjerg B. Rasmussen

Peter Poder Hovmand Storm

Rasmus Mathiassen

Rebecca Krejberg Nielsen

Rebecca Kuhlmann

Regina Bruhn Grænge Jørgensen

Ronja Hove

Samson Tommerup Adetunji

Sara Skovdal-Olsen

Sarah Angermann-Ougaard

Sascha Monefeldt Øland

Sebastian Bødker Christensen

Sebastian Emil Krarup

Sebastian Mateo Jursic Pedersen

Selma Johanne Bertelsen

Selma Reith Sørensen

Selma Reitz Hansen

Signe Ehm Havn Lorenzen

Signe Svane Cramer

Signe Vita Andreassen

Sigurd Carlsen

Silas Ellehave Schultz

Silje Hankelbjerg

Silje Nysom Behr

Smilla Vinther Dueholm

Sofie Birch Mortensen

Solvei Meitan Hedegaard

Solvej Møller

Sophia Løvenholdt

Sophie Lerche

Sophie Møller

Tea Jensen

Theo Manghezi

Therese Amalie Hansen

Tilde Quaade Fagerlin

Tjalfe Christensen

Victor Peter Ringholm Borre

Victoria Holm Hailand

Victoria Svensson

Vigga Wernberg Sørensen

Viggo Marinus Joel Jensen

Viktor Reinholdt Petersen

Vilde Warborg Larsen

William Leth Jakobsen

William Rositch

Zenia Pelle Rosenfeldt Jensen
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Kommende
arrangementer
Åben træning i juleferie 27.-29. dec 2021
Eft erskolernes Aft en 12. jan. 2022
Åben Parkour Træning 23. jan 2022
DrengeCamp 5.-6. feb 2022
Opvisningsaft en 25. feb 2022
Åben Drenge Træning 27. feb 2022
Åben Parkour Træning 20. mar 2022
Foreningsopvisning 26.-27. mar 2022
Sorø GymShow 10. april 2022
Sorøløbet 24. april 2022
DM i Dans for eft erskoler 28. april 2022 
Åben Drenge Træning 8. maj 2022
DM i Grandprix for eft erskoler 19. maj 2022
ParkourCamp 21.-22. maj 2022
Åben Drenge & Parkour Træning 29. maj 2022
Gammel elevdag (Elevfesten) 11. juni 2022
Søsskovstævnet 12. juni 2022
CampSorø 25.-29. juli 2022
Eft erskolernes Dag 25. sep 2022
On the Move 3. dec 2022


