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Forstanderens  
beretning
Af Karsten Haim 
- i samarbejde med Diana Lind Bjerre

Opskrift på en 
efterskole

Grundingredienser: 
210   Unge mennesker 
50   Personaler 
1  Bestyrelse 
Stor portion Dannelse 
Stor portion Uddannelse 
Ca. 10 t/uge 10. PRO 
18 hektar  Grund 
10.465 kvm  Bebyggelse

Remonce: 
 Sammenhold 
 Tillid 
 Ærlighed 
 Respekt 
 Tryghed 
 Ro 
 Søvn 
 Trivsel

Glasur: 
 Jordvarme 
 Renovering af klasselokaler 
 Renovering af blå gang 
 Renovering af foredragssal 
 Tag på gammel hal 
 Fremtidsplaner

Sådan gør du:

Bland unge mennesker og perso-
nale. Vend det forsigtigt, i hallen, 

parkour, opvisnings-, spring- og dan-
secenteret. Tilsæt skiftevis sammen-
hold, tillid, ærlighed og respekt.

For at værdierne skal give mening og 
have konsistens skal vi bruge dem 
hele tiden og hver gang vi løber ind i 
udfordringer, skal vi holde værdierne 
op, inden der tages beslutninger.

Når man skal bage en kage, er det vig-
tigt at kende resultatet, altså hvordan 
skal kagen se ud og smage. På samme 
måde er det vigtigt at kende opgaven 
når man ”bager” et efterskoleår. Det 
er vigtigt at alle personaler på skolen 
kender til og arbejder hen imod vores 
kerneopgave – vi uddanner unge 

mennesker. Så for os er de ingredi-
enser, der fylder meget, dannelse og 
uddannelse.

Vi er kommet så godt fra land med 
vores 10. PRO, og har fået så mange 
gode erfaringer, at vi fremover ude-
lukkende vil tilbyde 10. PRO. Vi tror 
at 10. PRO er den bedste skoleform 
til at forberede de unge til både deres 
videre uddannelse, men også som 
mennesker i en demokratisk verden.

Det er vigtigt at man hele tiden an-
sætter personale, som værdimæssigt 
passer ind på skolen og som er dygtige 
til netop det de skal lave – jeg går altid 
efter at ansætte folk, der er dygtigere 
end mig selv. På den måde er skolen 
altid i udvikling og vi løfter i flok.

Det er vigtigt i vores efterskole-kage, 
at vi har lærere, som tør tage ansvar 
og diskutere/debattere meninger frem 
for personer. Det vigtigt, at der er 
plads til at sige sin mening – det giver 
grobund for ideer for én selv og for 
andre. 

’Ene er vi gode – sammen er 
vi bedre’.

I Sundhedsministeriets rapport ”Den 
Nationale Sundhedsprofil 2021” 

ligger andelen af kvinder, i alderen 
16-24 år, der scorer i den lave ende 
på den mentale helbredsskala på 
næsten 35% (ca. 16% i 2010) og for 
mænd på lidt over 20% (ca. 8% i 2010). 
Samtidig scorer kvinder i samme alder 
meget højt på stressskalaen, over 
50% (ca. 31% i 2010) hvor mændene 
”kun” lige sniger sig over 30% (ca. 
18% i 2010) – det er trist læsning, og 
noget vi desværre godt kan genkende 
hos vores elever. Vi forsøger at give 
eleverne indhold i hverdagen, som er 
værdifuldt. Vi har fokus på søvn og har 
blandt andet ansat 2 personer til at 
tage sig at nætterne – fokus for dem, 
er tryghed, ro og søvn.

I august, havde vi Chris Mac Donald på 
besøg. Han holdt et meget inspireren-
de oplæg om hvor vigtig søvn er for 
os alle, men især for teenagere, hvor 
frontallapperne endnu ikke er færdi-
gudviklet. Han er en god formidler og 
alle elever var meget opmærksomme 
og på. Alle eleverne ved nu, at de skal 
træne deres 400 gram frontallapper og 
give dem gode udviklingsmuligheder. 
HUA.
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Vi har allerede haft trivselsdag på 
skemaet to gange, her i efteråret. Først 
en dag på skolen, hvor alle elever 
havde en samtale med deres K-lærer 
efter tur og imens prøvede resten 
kræfter med en masse aktiviteter med 
Karsten, Lars, Johannes og Rasmus. 
De skulle igennem samarbejdsøvelser, 
dilemmaer og fællesgymnastik fra før 
år 2000.  
Der var også oplæg fra Jannik og Tina, 
hvor der blev talt om hvordan elever-
ne kan finde ro og pauser til at lade op 
i en, til tider, travl efterskole-hverdag.

Vores 2. trivselsdag blev afholdt på 
Kragerup Go-high. Hvor der var op-
følgende samtaler med K-lærer, mens 
resten af tiden blev brugt til at klatre, 
hygge og lave aktiviteter, for at styrke 
sammenholdet og øge trivslen.

I en god efterskole-kage, er det 
også vigtigt med en kvalificeret og 

modig bestyrelse. Og vi er heldige at 
nyde godt af en modig bestyrelse, der 
tør tage kvalificerede beslutninger. 
Bestyrelsen har i samarbejde med 
ledelsen sat gang i et projekt omkring 
vores udearealer, det bliver meget 
spændende at følge – personalet har 
været med til at komme med ideer til 
arkitekterne, som kommer med en 

plan og oversigt sidst på året.

For 3-4 år siden fik vi, i tæt samarbejde 
med bestyrelsen, udarbejdet en kri-
seplan og det var en rigtig god ide. Vi 
har desværre for nyligt haft den i brug, 
da en af vores elever blev overfaldet 
på skolens grund. Planen var et godt 
redskab i en uvant situation. Det var 
godt med en to-do-liste, så man er sik-
ker på, man kommer hele vejen rundt. 
SGE og pigen er heldigvis kommet 
godt igennem de første 14 dage efter 
episoden, og nu håber vi, at fremtiden 
ikke er alt for hård ved os.

Vi kiggede allerede sidste år på en 
alternativ varmekilde, da gasfyret 
er ved at være nedslidt, og med den 
nuværende energikrise er vi glade for, 
at vi fra 1. januar 2023 kører på jord-
varme på den største del af skolen. I 
skrivende stund, er vi meget tæt på at 
gå i jorden.

I løbet af sommeren fik vi renoveret 
klasselokalerne på blå gang. Der er 

blevet malet, kommet nyt lys, akustik-
plader på væggene og troldtekt-plader 
på loftet, så akustikken er blevet me-
get bedre. Det er blevet rigtig flot og 
matcher nu lokalerne i Opv, samtidig 
med at lokalerne også understøtter 
vores 10.PRO-undervisning.

Blå gang er blevet malet, isoleret og 
har også fået troldtekt-plader op. Det 
gør en kæmpe forskel for akustikken 
og temperaturen. Nu mangler vi bare 
at få sat skolens historie i spil, med 
billeder af blandt andet elevårgange-
ne, formænd og forstandere.

Vi har også fået renoveret foredrags-
salen, så vi nu har plads til alle 210 
elever. Det er en fornøjelse at kunne 
samle alle elever i foredragssalen og 
den bidrager nu til nærhed og mere 
sangglæde. 

Tidligere har vi fået malet tag på både 
elev- og køkkenfløj. Og vi har nu fået 
ordnet og malet taget på den gamle 
hal. Det har pyntet og det hele hænger 
flottere sammen. Nu kan det holde i 
mange år frem.

Fremtidsplaner, har vi altid – vi er 
bestemt ikke løbet tør for ideer. 

Men vi har sat nogle af de økonomisk 
store ideer lidt på pause, det giver til 
gengæld tidsmæssigt plads til de ’lidt 
mindre’ af slagsen. For eksempel vil 
vi gerne videreudvikle på vores 10. 
PRO. Vi vil gerne have større fokus på 
ordblinde elever og så vil vi naturligvis 
fortsat have stort fokus på elevernes 
trivsel.

Hæld dejen ud over hele vores 
område beklædt med gymna-

stiktøj og Birkenstock (og indimellem 
noget andet) og bag efterskole-kagen 
midt i det hele.

Tag kagen ud (den skal være næsten 
færdigbagt) og skru op for varmen 
(det er blevet forår). Fordel fyldet 
på kagen og bag den færdig, stadig 
midt i livet og herefter er den klar til 
at komme videre med alle de gode 
ingredienser.

Bagetid: 
Fra august til juni ved varierende 
grader° i stenovn fra 1888

Velbekomme!

98



Fastelavn
Formands beretning 
2022

Endnu et år er gået, og end-
nu et SGE hold er sendt af-
sted og modtaget på Sorø 
Gymnastikefterskole.  
I elevbestyrelsen er der også 
sket et par ting.

Af Marie Madsen

Vi har taget afsked med nogle fantasti-
ske medlemmer, som har været med 
i bestyrelsen i flere år. De har været 
med til at gøre elevbestyrelsen til hvad 
det er i dag, og det vil jeg personligt 
gerne sige tak for. Tak for jeres indsats 
og gode humør. Ud over det, så har vi 
også været så heldige at byde velkom-
men til to nye dejlige juniormedlem-
mer, Pelle og Smilla fra 21/22. 

Hver gang vi siger velkommen til 
nogle nye elever i vores besty-

relse, er det som et nyt liv bliver skabt 
i vores forening. Vi har endda også 

været så heldige at et rigtigt nyt liv, er 
kommet til i vores forening, da vores 
tidligere formand Cathrine netop er 
blevet mor. Vi ønsker hende og den 
nye forstørrede familie alt held og 
lykke i fremtiden. Catherine er des-
værre også en af de medlemmer, der 
er stoppet i bestyrelsen, som er fuldt 
forståeligt med den lille nye. Som vi 
selvfølgelig forventer at byde velkom-
men om nogle år, både som fremtidig 
elev og elevbestyrelsesmedlem af 
Sorø Gymnastikefterskole. 

Vi afholdt igen i år en vellykket 
elevfest, med glade mennesker 

og godt vejr (lige indtil vi skulle tage 
billeder). De tidligere år har været 
påvirket af corona, men i år kunne vi 
alle samles og mindes vores tid på 
skolen igen. Jeg troede jeg var forbe-
redt på mængden af mennesker efter 
sidste år, hvor jeg som nyudklækket 
formand stod foran alle de tidligere 
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og daværende elever og bød dem vel-
kommen. Men sandheden er, at med 
stemningen når alle er samlet, giver 
mig en helt ny form for adrenalinkick, 
som jeg aldrig kan vænne mig til. 

Vi havde også for første gang 50 
års jubilarer, tidligere elever som 

var med til at danne den skole vi alle 
kender og elsker. Jeg vil gerne person-
ligt sige tak til jer også, for stadig at 
ville komme år efter år og fejre jeres 
tid på skolen. Når man går igennem 
gangene og hører de forskellige 
historier I fortæller, kan det godt være 
at udviklingen på skolen har været 
synlig. Men de glade minder og grin 
omkring dengang man faldt til en op-
visning eller den forbudte natterend, 

har vi alle til fælles lige meget hvilket 
år vi gik her. 

Der er også kommet nogle 
ændringer i vores elevbesty-

relse, som jeg gerne vil nævne. Jeg 
har opdaget, hvor stort et ansvar det 
er at være formand for jer alle. Jeg 
er afgangselev på mit gymnasie, og 
arbejder på en håndfuld arbejdsplad-
ser. Jeg har derfor valgt at træde lidt 
tilbage fra posten, og lade en fremra-
gende pige hjælpe mig med opgaven. 
Jeg vil fortsat være med til møderne, 
og spise de lækre kager, der plejer 
at være tryllet frem. Men jeg vil dele 
posten og ansvaret med en, som deler 
min glæde for skolen.

Fra en formand  
til en anden

At overtage formandsposten i 
SU/SGE elevbestyrelsen er en 
stor ting for mig, men også en 
ting jeg er utrolig stolt af, at kun-
ne få lov til. 

Af Julie Pedersen, formand for SU/SGE’s 
elevbestyrelse

Jeg har siddet i elevbestyrelsen si-
den 2013, hvor jeg blev valgt ind 

under generalforsamlingen til gammel 
elevdag. 

Mit navn er Julie, jeg gik på Sorø 
Gymnastikefterskole i 11/12, 

hvilket vil sige, at jeg havde 10-års 
jubilæum til elevfesten 2022. Til 
dagligt er jeg uddannet farmakonom 
og arbejder på et apotek i København, 
hvor jeg også bor med min kæreste. 
Gymnastikken hænger stadig ved 
selvom det er 10 år siden, at jeg gik 
på efterskolen, da jeg hver uge går til 
rytme gymnastik. 

At sidde i elevbestyrelsen er su-
per sjovt og hyggeligt, da sam-

menholdet er helt fantastisk. I den tid 
jeg har siddet som bestyrelsesmed-
lem har vi oprettet Sorø Performance, 
et gymnastikhold for tidligere elever 
på SU/SGE hvor der både er dans/
rytme, spring og parkour. Jeg synes 
det er fantastisk at se hvordan holdet 
over de sidste par år har udviklet sig 
og glæder mig til stadig fremover at 
følge holdet. 

Nu starter min tid som formand 
for elevbestyrelsen og det 

glæder jeg mig til. Jeg ser frem til at 
lave nogle fede arrangementer for 
jer medlemmer i elevforeningen og 
selvfølgelig elevfesten 2023.
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Nye ansatte

Albert Klostergaard

Hvad er det bedste råd du 
har fået? 

Det bedste råd jeg har fået er 
måske ikke så meget et råd, 
men nærmere en form for læ-
resætning. Vi har i min familie 
altid fået at vide, at ’livet er 
uretfærdigt’.

Når man ikke er særlig gammel, så 
syntes man, at det er dumt at få at 
vide. Men i den læresætning var en 
underforstået tilgang til livet om, at 
selvom det er uretfærdigt, så skal du 
stadig tage ansvar og det har altid 
siddet fast hos mig. Det værste du kan 
gøre, er ikke at gøre noget. Så længe 
du har overvejet dine valgmuligheder 
og handler, så er du virkelig kommet 
langt. 

Da jeg var på Verdensholdet kom 
jeg til skade med mit knæ. Efter 

sommerferien skulle jeg starte som 
lærer på Sorø. Der var stor uvished 
om hvordan det ville komme til at gå 
og om jeg i det hele taget ville nå at 
være med i showet igen. Der var livet 
uretfærdigt. Heldigvis kom jeg hurtigt 
i kontakt med en fra det tidligere 

Verdenshold, der havde stået i en lig-
nende situation. I snakken med ham 
fik jeg sat tingene i perspektiv og fandt 
måder hvor jeg stadig kunne være der 
for holdet og have en funktion. Jeg 
brugte mange timer i et træningscen-
ter i den periode for at blive klar til at 
kunne være med i opvisningen igen. 
Det endte med, at jeg med den hårde 
træning, opbakningen fra holdet og 
dygtige fysiske vejledere kunne sprin-
ge som før, til det sidste show. 

Så når livet ram-
mer eleverne 

på efterskolen – så 
prøver jeg at få dem 
til at fokusere på 
deres muligheder for 
at handle. Også selvom 
livet kan være uretfær-
digt. Jeg håber på, 
at det ruster 
dem til at 
tage ansvar 
for deres 
egen situ-
ation og 
se tingene 
i et andet 
perspektiv.

Jens Wendelboe

Hvornår gik det op for 
dig, at du har et 

talent?

Først på universitetet 
følte jeg mig endelig på rette hylde og 
tilpas. Her kunne jeg nørde i det jeg var 
god til og fandt ud af hvad mit talent 
er og at det er helt ok at være god til 
noget og mindre god til noget andet.

I mange år gik jeg rundt og havde op-
fattelsen af, at jeg skulle kunne det 

hele. I folkeskolen var der/er der sta-
dig en underliggende regel om, at man 
skal præstere godt i alle fag. Man skal 
opnå et bestemt gennemsnit og være 
egnet for at komme videre i systemet. 
Jeg har altid haft det godt socialt og 
følt mig godt tilpas i det, men i halvde-
len af de faglige fag har jeg følt at jeg 
burde kunne meget mere. Det gjorde 
at jeg følte mig forkert i halvdelen af 
fagene og havde svært ved overhove-
det at kunne forsøge at lære og gøre 
mig umage.

Og det var fuldstændig det 
samme i gymnasiet – det skulle 

egentlig bare overstås. Det forvirrede 
min skolegang, at jeg skulle være så 
alsidig.

Først da jeg kom på universitetet 
og fik lov til at bruge tid på de fag, 

jeg var rigtig god til, gik det op for mig, 
at jeg ikke havde brug for at være god 
til det hele. Der er var ingen grund til 

at kæmpe sig igennem – det er altid 
godt at gøre sig umage, men slæbe/
kæmpe sig igennem er ikke effektivt 
og ikke nødvendigvis en sejr. Det kan 
give anledning til en apatisk tilgang til 
læring og ikke mindst forsøget på at 
gøre sig umage.

Jeg ville ønske, at der var nogen 
der havde fortalt mig, da jeg 

var 16, at det er helt normalt ikke at 
kunne det hele. At nogen fortalte, at 
jeg gerne måtte fokusere på det jeg er 
god til, - ved at skærpe fokus på ens 
forcer, kan ofte gøre at man også får et 
bedre perspektiv eller klarsyn ift. ens 
rolle når man skal indgå i et team. Med 
andre ord behøver du ikke udgøre et 
helt team selv, men blot excellere i 
din rolle. Det kan i høj grad også være 
nemmere at overskue. 

Jeg vil rigtig gerne hjælpe de unge 
efterskoleelever, til at acceptere, 

at der er noget de ikke er gode til og 
blot opfordre dem til at øve sig i at 
gøre sig umage i alle de udfordringer 
de må blive stillet for i deres skole-
gang. Det største fokus når man når 
10. klasse, i min optik, bør være at 
identificere deres kompetencer og 
forsøge at forene dem med deres inte-
resseområder. De vokser både fagligt 
og mentalt på den måde. 

Jeg vil gerne give dem en tro på 
at de har et talent, de gerne må 

dyrke og det passer helt perfekt ind i 
skolens værdier og ikke mindst under-
visningen på 10. PRO.
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Julie Schneider

Hvad har været et stort 
vendepunkt i dit liv?

Corona har for alle været en 
anderledes tid. For mig var det 
skelsættende, og betød at mine 
planer om at rejse med verdens-
holdet ikke blev til noget i første 
omgang. Jeg var derfor nødt 
til at finde noget jeg synes var 
interessant et års tid, hvorefter 
jeg forhåbentlig kunne komme 
ud at rejse. 

Jeg faldt, mere eller mindre 
tilfældigt, over stillingen på Sorø 

Gymnastikefterskole og tænkte, at det 
godt kunne være noget for mig.  
Så selvom jeg havde interessen for 

efterskoleverdenen, var det i virke-
ligheden meget tilfældigt, at jeg endte 
her og blev efterskolelærer.

Heldigvis fik jeg muligheden for at 
komme afsted med verdenshol-

det året efter. 

Glæden og inspirationen fra 
arbejdet med de unge menne-

sker, gjorde at jeg gerne ville tilbage 
til Sorø Gymnastikefterskole. Prøve et 
skoleår uden restriktion og mulighed 
for at danne tættere relationer til både 
elever og personale.

Min erfaring fra både 1. efter-
skoleår og al den erfaring fra 

verdensholdet vil jeg gerne bruge på 
skolen. Jeg har lært meget om mig 
selv på rejsen, og især også om grup-
pedynamikker, som jeg kan bidrage 
med på efterskolen. Jeg værdsætter 
forskelligheder, og vil gerne give vide-
re, at alle bidrager til fællesskabet.

Så corona blev et stort vende-
punkt i mit liv – det åbnede en 

dør til efterskoleverdenen.

Kenni Christensen

Hvad er din 
hverdagsambition?

Min hverdagsambition, er at bi-
drage med noget positivt. Det at 
kunne give de unge mennesker 
positive input til deres menne-
skelige udvikling, står meget 
højt på min ambitions-liste. 

Min ambition kommer af mine 
egne oplevelser i folkeskole-

tiden. Jeg følte, at jeg ikke rigtigt var 
noget værd og troede ikke på, at jeg 
kunne. Det var jo ikke sandt, men det 
var sådan jeg havde det.

Hele det mindset vendte for mig, 
da jeg selv gik på efterskole. Her 

oplevede jeg, at jeg rent faktisk kunne 
nå meget længere end jeg troede. Jeg 
begyndte at tro på egne evner og på 
mit potentiale. Jeg kunne blive så 
meget mere end jeg tidligere havde 
tænkt. Her var gymnastikken 
værktøjet til at nå længere. Her op-
levede jeg, at alle gav noget af sig 
selv for at hjælpe hinanden. Det 
medførte at vi i fællesskab løftede 
hinanden.

Så det 
er helt oplagt at jeg, på Sorø 

Gymnastikefterskole, hver dag kan 
bruge gymnastikken som redskab 
til at bidrage til, at mange flere unge 
mennesker kommer til at tro på egne 
evner og potentiale. Og jeg vil gøre 
mig umage for at hjælpe andre hver 
dag – det er min hverdagsambition.
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Mariia Rasmussen

Hvad driver dig?

Jeg har rigtig mange interesser, 
der driver mig. Og for andre, kan 
en almindelig dag virke travl, 
men jeg holder af at lave mange 
forskellige ting, som alt sam-
men, er noget jeg godt kan lide. 
Så alle mine interesser driver 
mig.

Udover arbejdet på SGE, er jeg selv-
stændig Kropsterapeut. Jeg interesse-
rer mig for min hund, hest, kat, vinter-
badning, yoga, træning, løb, bagning, 
have og ikke mindst min datter.

Jeg reagerer altid på, hvis der ikke 
er plads til forskelligheder. Jeg 

synes alle mennesker er lige værd, 
og bør behandles sådan og det er be-
stemt noget, der driver mig. Så selvom 
jeg kun er på skolen om natten, mens 
de unge mennesker sover, har jeg 
kontakt med de unge. Der er indi-
mellem nogen, der af en eller anden 
grund ikke kan sove. Her får vi ofte 
gode snakke om små og store emner. 
Hvis der er behov for det, laver vi te 
eller henter et æble. Og på gåturen til 
køkkenet flyder ordene nemmere og 
de unge åbner op og fortæller. Når vi 
så kommer tilbage, bliver det nemme-
re at falde i søvn.

Det der måske driver mig aller-
mest, er at kunne spotte de 

unge, som føler sig udenfor fællesska-
bet og hjælpe dem til at føle sig inklu-

deret. Og især dem, der føler sig 
anderledes vil jeg gerne fortælle, 

at de er gode nok, præcis 
som de er. Vi er alle unikke.

Forældredag
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Skolens personale og 
bestyrelse
Administration
Diana Lind Bjerre
Kirsten Holst Johansen

Køkken
Kennet Petersen
Lene Ottosen Nielsen
Line Christophersen
Louise Snebang Kristensen
Marianne Bülow  Larsen
Mette Englund Hansen
Rikke Steensen
Susanne Thomsen

Pedeller
Hans Peter Andersen
Jens Larsen
Jonas Skaadegaard Larsen
Anders Petersen

Rengøring
Karin Uhre 
Vibeke Bagge

Nattevagter
Mariia Agnete Rasmussen
Jens Wendelboe Hedegaard

Psykoterapeut
Tina Laursen

Ledelse
Karsten Haim
Lars Wendelboe
Johannes Juulsgaard
Rasmus Vinther Sinding

Lærer
Albert Klostergaard
Benjamin Bramsen
Birthe Uhre Outsen
Christoffer Færch
Emil Erner Wittsten
Frederik Buch Færch
Jannik Böcher Lassen
Jeanette Hald
Julie Lykke Schneider Jensen
Julie Marie Glerup
Katja Olsen
Kenni Mike Christensen
Mads Ludvigsen
Martin Myssen
Mie Schultz Petersen
Rikke Vinther Sinding
Rune Bjerregaard Engel
Sally Dorff Hansen
Sebastian Kjøller Bjørn
Simon Helstrup Nordby
Søren Ahlgren Hangaard
Tanja Mazur
Ulrik Lind Mortensen

Timelærer
Ann-Sophie Stillinge
Emilie Møller Sørensen
Jacob Jørgensen
Malthe Andersen
Mikkel Rytter Kure
Sita Bhuller
Siv Kilde
Sofia Nielsen

Bestyrelse
Ulrik Lefevre (Bestyrelsesformand)
Niels Eghøj (Næstformand)
Bestyrelsesmedlemmer
Ulla Ingemann Nikolajsen
Kaj Jensen
Thomas Bisgaard
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Af Freja, Solvej og Mille (SGE 20/21)

Specto var årets højdepunkt på 
opvisningssæsonen.

Det var den opvisning vi havde 
trænet målrettet frem imod lige 

siden januar. Det var her opvisningen 
skulle peake, og alt sidde lige i skabet. 
Showet var blevet hypet op med arti-
ster fra både ind- og udland, lyset var 
blevet finpudset, det hele skulle køre i 
et flow og eleverne vidste, at det skul-
le sidde lige i skabet. Følelserne sad 
helt uden på tøjet, da årgang 21/22 
skulle på gulvet. Alle havde store for-
ventninger, for det her skulle blive det 
største show vi havde lavet hidtil.

Alt var blevet plan- og tilret-
telagt i lang tid, og den 

10. april skulle det hele 
gå op i en højere 
enhed.

Vi var den første årgang til at 
opleve og være med til Specto. 

Vi skulle give publikum en ekstraor-
dinær oplevelse, der viste at vi kunne 
tage opvisningen til et helt nyt niveau. 

Eleverne kunne tydeligt mærke på 
hele stemningen, at vi var en del 
af et større show. Det var noget 

anderledes end de gymnastikop-
visninger vi havde lavet før.

Artisterne, der skulle være en 
del af Specto, kom dagen før 

showet, her fik vi lov til at få et indblik 
i hvad de skulle lave til showet.

Aaron og Joel på teeterboard, 
Manda med håndstand og 

akrobatiske bevægelser, og et live 
band, der spillede musik imellem 
optrædenerne. 

De fantastiske artister var med til 
at løfte taget, og få et brag af en 

aften skudt i gang.

Man var ikke i tvivl om, at det var 
et professionelt show lige fra 

da man trådte ind ad døren og gik hen 

ad den røde løber, til man sad inde i 
det mørke store lokale, der sitrede af 
spænding og var klar til at blive oplyst 
af artister og elever med lys i øjnene.

Specto er klar igen i 2023 hvor der 
er endnu større forventninger og 

ligeså fed energi. 

Vi glæder os!
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Landsstævne
Landsstævne  
i Svendborg

Tænk sig, at corona 
endte med at have 
et positivt udfald for 
nogle af vores ele-
ver. Landsstævnet i 
Svendborg, endte med 
at blive rykket et år, og 
dermed kunne eleverne 
på årgang 21/22, få den-
ne usædvanlige ople-
velse med, og forlænge 
deres ophold med en 
ekstra uge.

Af Rikke Vinther

En enkelt dag hjem-
me efter den tåre-

vædede afskedsdag, var 159 elever 
og 19 personaler klar i busserne mod 
Sydfyn. Alle var spændte og glæde-
de sig til endnu flere kvalitetstimer 
sammen og til at få den store efter-
skoleopvisning, Klodeværk, til at gå 
op i en højere enhed. Et show, som vi 
sammen med ca. 5.000 andre efter-
skoleelever, fra hele landet, skulle få 
til at lykkes, efter at have trænet hver 
for sig gennem de sidste par måneder.  
Vi var klar over, der ventede os en 
uge med fart på og lange dage med 
mange træningstimer. Men vi var godt 
forberedte, så nu skulle vejrguderne 
bare være med os, så det også blev en 
god oplevelse med de mange timer på 
grønsværen.

Månederne op til landsstævnet, 
blev der trænet igennem hjem-

me på SGE. Der var 11 indslag, som 
vi skulle være en del af og som skulle 
læres inden vi stod klar på græsset 
i Svendborg. Første store trænings-
samling var allerede i maj måned og 
det hele skulle trænes sideløbende 
med, vi stadig var i gang med vores 
egen opvisning på skolen. Hovederne 
var fyldte og kroppene ømme, men 
humøret heldigvis højt hos de fleste.

Barren var sat højt for 
”Klodeværk” og niveauet på de 

enkelte indslag var skruet op, men 
selvfølgelig viste vores elever, at det 
var en opgave de også kunne løse. 
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Selvom vi havde travlt, forsøgte vi at 
hygge os til træning og give eleverne 
ansvar for at lære koreografierne i de-
res eget tempo. Jeg tror det var med 
til at gøre, at indslag med navne som, 
”Frodighed” og ”Knalddans” endte 
med at blive en succes. ”Beyonce” var 
bestemt favorit blandt pigerne og det 
var tydeligt at se, at drengene elske-
de at ”slå med pisken” i ”Grineren 
drenge”.

Det hele kulminerede til de 3 store 
efterskoleshows sidst på ugen. 

Flere forældre havde købt billetter, 
og sad på rækkerne og bakkede op, 
sammen med de ca. 20.000 andre 
tilskuere. Jeg tror ikke mange af ele-
verne havde tænkt over hvor stort det 

egentlig blev, og selvom den enkelte 
elev kunne føle sig meget lille i den 
5.000 prikkers store opstilling, så tror 
jeg bestemt at eleverne fik en oplevel-
se af at være en del af noget større. En 
magisk oplevelse, som kun få eftersko-
leelever får lov til at prøve.

Jeg håber og tror på, at på trods af 
en uge med blod, sved og tåre og 

solskin, som nærmest gav os solstik, 
trætte ben efter mange kilometers 
gåture fra soveteltet til spiseteltet og 
stadion, få bade og teltvarm mad, at 
eleverne vendte hjem med ‘en ordent-
lig en på opleveren’ og en følelse af at 
‘de gjorde det’. En oplevelse, som de 
forhåbentlig ser tilbage på, med de 
samme smil, som jeg husker aller-
bedst fra sidelinjen på stadion.

Tak for jer årgang 21/22 og jeres 
bidrag til Landsstævnet

Kærlig hilsen 
Rikke

Narkohunde på Sorø 
Gymnastikefterskole

Tirsdag d 27. sep-
tember 2022 fik vi 
besøg af 7 narko-
hunde, der skulle til 
personsøg-prøve.

Af Andrea Jakobsen og 
Michaela Christensen 

Inden de 7 hunde 
kom, var der en alle-

rede godkendt hund, 
der skulle snuse til os. 
Heldigvis var der ingen 
der havde narko på sig. 
Der var 25 elever med 
til projektet, men kun 8 elever skulle 
have narko på sig.

Det hele foregik i gammelhal, hvor 
hundene skulle til eksamen. 

Hundene skulle godkendes til at være 
narkohunde. Det hele startede med 
at der kom en hund, som skulle snuse 
til alle de elever uden narko på sig. 
Derefter skulle vi gå ind i parkour. Fire 
elever uden narko på sig, blev kaldt 
ind i hallen sammen med en af de 
elever, der havde narko på sig.

Vi skulle stå på en række og en 
efter en sætte os på en skammel 

hvor hunden så skulle hen og snuse til 
os. Præcis det man gør inden man skal 
i fængsel. Vi satte os hen på skam-
len en efter en og gjorde det, som 

hundeføreren sagde. Imens sad resten 
af eleverne i parkour og så film. Det 
var vildt hyggeligt. Dem der havde fået 
narko på sig, måtte ikke side sammen 
med de andre elever, så de fik derfor 
deres egen stol. Vi skulle både hente 
forfriskning til dem, og hvis de ellers 
manglede noget, var det de elever 
uden narko på sig, der skulle hente 
det til dem.
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Den første hund bestod og nu var 
det den næste, der skulle til prø-

ve. Der blev gjort præcis det samme.

Der var også en anden øvelse, 
som nogle af hundene skulle 

igennem. Vi stod 8 elever skulder mod 
skulder, 7 elever uden narko på sig og 
1 elev med narko. Så skulle hundene 
lugte sig frem til hvem, der havde nar-
ko på sig. Hundene var meget hurtige 
til at finde hash.

Ved en 3. øvelse stod 15 elever 
uden stoffer rundt omkring i 

gammelhal, hunden blev ved med at 
lugte til en og endte med at bide en 
i lommen i hendes cargo bukser. Det 
var ikke meningen, så hunden skulle 
til prøve igen til sidst. Da den kom op 
igen, fandt den hurtigt stofferne, men 
da den blev ved med at bide i bukser-
ne, bestod den ikke.

Sorø opvisningsdage
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Sorø opvisningsdage

3534



Sorø opvisningsdage
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Elevforeningens  
bestyrelse

Elevforeningens 
bestyrelse 22/23 
Julie Olofsson Pedersen 11/12
Marie Madsen 17/18
Marius Kure 15/16 
Karoline Milde Gettermann 11/12 
Hakon Gammeltoft 81/82 
Frederikke Ebbe 14/15 
Jacob Jørgensen 17/18 
Lasse Lund Jensen 10/11

Juniorbestyrelse 22/23
Lewis Karlson 20/21
Sille Glad 20/21 
Pelle Bybjerg Birkedal 21/22
Smilla Dueholm 21/22 

Skitur
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Nye medlemmer  
i elevforeningen

Pelle Bybjerg Birkedal 
Rasmussen 

Jeg er 17 år, og til dagligt går jeg 
i 1.g på Roskilde Gymnasium og 
har studieretningen engelsk og 
samfundsfag.

Jeg bruger min fritid på gymnastik 
ca. 2 gange om ugen og en masse 

udover det.Jeg var elev på årgang 
21/22 på Sorø Gymnastikefterskole, - 
et af de bedste år af mit liv. Efterskole 
gjorde virkelig mange gode ting for 
mig. Jeg har lært nye ting, er jeg 
blevet bedre til noget og så har jeg 
lært noget om mig selv, som jeg ikke 
vidste i forvejen. Jeg har også fundet 
ud af ting, som jeg ikke vidste at jeg 
kunne og andet er blevet mere klart 
for mig. Noget jeg fandt ud af, er at jeg 
godt kan passe på mig selv, uden at få 
hjælp fra mor og far derhjemme og at 
min udholdenhed i forhold til træning 
og generelt i hverdagen faktisk er god.

En af mine bedste minder fra efter-
skolen er opvisningerne, følelsen 

af at komme 210 mennesker ind og 
overtage opvisningsgulvet er noget 
helt særligt. Det at alle laver præcis 
den samme øvelse, på præcis samme 
takt, er noget helt specielt, som jeg 

ikke tror man 
kan beskrive 
før man har 
prøvet det.

Det er især også til opvisninger-
ne, man kan mærke det virkelig 

stærke efterskolesammenhold, for 
hvis der er en der mangler, mangler 
man en hel brik i opvisningen. Så man 
kan sammenligne det med, at vi alle 
er en brik i et puslespil, så hvis alle 
brikkerne ikke er der, ville puslespillet 
ikke gå op i sidste ende.

Et andet uforglemmeligt minde fra 
efterskolen er faktisk bare hver-

dagen. Tænk at man bare kunne gå ud 
for sit værelse, og være omringet af 
alle sine bedste venner, og alle de fede 
faciliteter, som vi havde muligheden 
for at bruge, når vi havde timer, fri og 
om aftenen. Hvor jeg dog savner afte-
nerne med åbent aften spring, hygge i 
krea og cykelturene ind til Sorø. 

Så til alle dem, der går på eftersko-
le nu ville jeg bare sige, husk at 

nyde det, alle siger det, men om lidt er 
det hele ovre på et splitsekund. NYD 
DET!!!

Smilla Vinther Dueholm

Hej, mit navn er Smilla Vinther 
Dueholm. Jeg er 17 år og gik 
på Sorø Gymnastikefterskole 
årgang 21/22.

Til hverdag går jeg på Roskilde 
Handelsskole i 1.g. I min fritid er 

jeg meget sammen med vennerne fra 
efterskolen og nyder stadig det sam-
menhold vi har. Jeg har gået til gym-
nastik, siden jeg var helt lille og var på 
springlinjen, da jeg gik på SGE. Jeg har 
altid elsket at være aktiv, prøve nye 
ting og at bruge min krop. Derfor har 
det været vildt fedt, at få lov til at blive 
inspireret og udfordret, i alt fra Ariels 
til dans, spring og fodbold.

For mig har efterskoleåret, væ-
ret en kæmpe gave. Det har på 

mange punkter været et lærerigt år. 
Jeg har fået uerstattelige oplevelser, 
venskaber for livet og nydt det store 
sammenhold.

Jeg er også meget glad 
for at kunne være en del 
af elevbestyrelsen og få 
mulighed for at komme 

tilbage på SGE og opleve det 
helt særlige sammenhold.
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Elevfesten 2022 

Lørdag den 11. juni 2022 blev der 
holdt årets elevfest. For første 
gang, siden Covid-19, under lidt 
mere normale omstændigheder.

Af Karoline Gettermann

Vi skulle for første gang teste 
vores nye medlemssystem, til 

indtjekning. Dette fungerede super 
godt og var langt hurtigere at få folk 
igennem indgangen. Der var rigtig flot 
fremmøde i år, både blandt jubilarer 
og generelt gamle elever. Vi havde 
jubilarer fra 5 år og helt op til 50 år.

Jubilarerne startede i spisesalen 
til morgenmad. Der var god stem-

ning og dette blev toppet med to san-
ge, som Christoffer Færch hjalp med 
musikken til. Efterfølgende gik jubila-
rerne ud til de fordelte rum og så bille-
der/videoer og snakkede om de gamle 

dage på Sorø Gymnastikefterskole. 
Igen i år blev årets jubilæumsfotogra-
fering holdt ude foran stenen, præcis 
som vi plejer. Efter fotograferingen 
blev der serveret frokost i hallen. 
Formand Marie bød velkommen. Årets 
menu bestod af burgere og tapas. 
Foran opvisningshallen blev der opsat 
street food borde med kaffe og kage. 
Vejret var helt fantastisk, så der blev 
hygget og snakket udenfor inden 
opvisningerne. 

Til sidst trak vi ind i opvisningshal-
len, hvor Sorø Performance og 

elevholdet optrådte med deres meget 
imponerende opvisninger.
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Elevfesten 2022
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Jubilæums billeder
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Kærlighed ved første 
efterskoleblik

Vi hedder Brandon og Mitzi, og 
lærte hinanden at kende på SGE 
i 11/12.

Cirka halvvejs gennem 
skoleåret blev vi kærester, 
og har været sammen lige 
siden, hvor vi sammen har 

opnået flere milepæle.

Efter lidt over 3 år flyttede vi 
sammen. På vores 10 årsdag i 

december 2021 blev vi forlovet, og til 
februar 2023 byder vi vores første barn 
velkommen.

Alt i alt har SGE været et år vi 
aldrig vil være foruden, og har 

givet os meget mere efterfølgende, 
end vi kunne drømme om.

Tak SGE for alt hvad du gav, og stadig 
giver.

Triathlon
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Opvisningsaften

5150



Elevforeningen for  
SU og SGE

For Bestyrelsen, Hakon

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 elevfor-
eningen” derefter vælge en af vores tre 
kategorier.

På forhånd Tak for hjælpen

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  
primo november 2022:

Pro    28 medlemmer

Aktiv     429 medlemmer

Passiv  1413 medlemmer

Juletid
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Linjefags dag for spring
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Årsregnskab

Regnskab for Elevforeningen for SU & SGE 
Periode 1/1-21 til 31/12-21

Indtægter
Kontingenter 35.983,60
Entréindtægter ved elevdagen 0,00
Sorø Performance indtægt 58.899.40
Samlede indtægter  94.883 kr.

Udgifter
Årsskrift 0,00 
Hjemmeside  799,00 
Sorø Performance udgifter 160.009,15 
Gaver og diverse 2.200,00 
Porto mm.  17.000 
Gebyrer 300,00 
Samlede udgifter  -180.308,15 kr.
Årets underskud/ overskud -85.425,15 kr.

Status
Beholdning 31/12-21  37.824,83
Underskud/ overskud 1/1-21 til 31/12-21  -85.425,15
Formue 31/12-21  37.824,83
 
Danske Bank   37.824,83
Danske Basis   36.799,95 
Kasse   0,00
Formue i alt  74,624,74 kr.
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DM i dans
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Aja Juul Hansen

Albert Pedersen

Albert Isak Christensen

Alberte Strandet

Alberte Hart Frederiksen

Alfred Roed Grarup

Alfrida Viola Strandgaard Poulsen

Alissa Raft

Alma Juhl Brucz

Alma Skjerning

Amalie Lykke Thorup Rasmussen

Amalie Lagersted G. Kristensen

Amanda Høppner Nielsen

Ámundur Berthelsen

Anda Mørch Noahsen

Andrea Vogelsang Petersen

Andrea Thejll Jakobsen

Anna Højberg Hansen

Anna Rose Bjørnø Mogensen

Anna Sikla Karskov

Anna Thygesen Andersen

Anna-sofie Pihlman Jensen

Anne Petersen

Annika Zylstra

Annika Løje

Anton Lykke Due

Astrid Nielsen

Astrid Skovmand Olsen

August Fogdahl Jensen

August Storm Lyngbæk

Augusta Petersen

Axel Frederik Ustrup Jørgensen

Bjørg Kjerumgaard Andersen

Caja Klingenberg Jacobsen

Camilla Marie Kwang

Camille Ploug Wagner

Casper Ishøy Nerving

Cecilia Marcussen

Cecilie Mehr Hansen

Cecilie Holmegård Jensen

Chanell Sauls

Charlotte Christensen

Chi Aja Aasborg

Christoffer Hornuff

Clara Marie Qwist

Clara Rolighed Nielsen

Daniel Skov Edri

Elodie Valentine

Emelie Kok Legarth

Emil Boesen

Emil Ryttergaard

Emil Nørregaard

Emilie Clausen

Emilie Würtzen

Emma Jakobsen

Emma Gudbjerg Boll

Enzo Qi Jin Cairo Westergaard

Erika Orrasingha

Esther Faurschou Davidsen

Filippa Phuong Stisen

Frederik De Neergaard

Frederik Moth-Lund

Frederik Kaa

Frederikke A. Christensen

Frederikke Cecilie Hansen

Freja Malmqvist Adamsen

Freja Schiellerup

Freja Vang Eriksen

Frida Frost Dunker

Gustav Bang-Nielsen

Gustav Pullich

Halfdan Fogh Serup

Hanna Grødum Kapper

Hannah Seline Schnettler

Helena Kypper Dalhoff

Ida Bjældager

Ida Olander

Ida Printzlau Jespersen

Ida Lebech

Isabela Østerby

Jakob Daggaard Johansen

Jakob Bagge Møller

Janna Fabech Moberg

Joachim Collaitz Nordberg

Jonas Kornelius Nielsen

Jonathan Hart Vodstrup

Josefine Jensen

Josefine Callesen

Josephine Rees

Julie Andkær

Julie Walhovd

Kalle Plejdrup

Kamilla Valdimarsdóttir

Karoline Kirkeskov Nielsen

Karomine Engevik Kamstrup

Kathrine Langelund Larsen

Katrine Engelmand Henningsen

Katrine Normann Gade

Katrine Maarup Nordahl

Kaya Ella Stabel

Kaya Wilson Frederiksen

Konrad Göricke Kiær

Elever 22/23

6362



Laura Højerslev Møller

Laura Piper

Laura Thylkjær Kruse

Laura Lock-Rifbjerg 

Laura Bülow Larsen

Laura Bønlykke Fynsk

Laura Gundelach Rasmussen

Laura Rathjen Krak

Laurits Ejlekær Johansen

Lea Hyrdum

Lea Christine S Larsen

Lili Wernberg Sørensen

Line Andrea Hessel

Linus Evendorf Nørby

Liv Nejmann-Kjær

Liva Sonnenborg Schønbeck

Lola Gull-Maj Linusen

Louise Schnack Theill

Luca Lohmann Lieberath

Luna Lee Gade Ravnsborg

Lærke Karger

Lærke Beyer Møller

Lærke Maria Helledi

Maja Sørensen

Maja Birkedal Rønberg

Maja Klinkworth Frost Jensen

Malou Toft Nielsen

Malthe Lund Falkner

Marcel Uryasz

Marius Ringsborg Bertelsen

Mathilde Bach

Matilde Scharbau Sørensen

Melissa Caroline Søkjær

Michaela Naumova Christensen

Michelle Weinreich Olsen

Mikkel Broberg Bakke

Mikkel Kristian Engel

Mikkel Tofthøj Petersen

Monica Jæger Munkebjerg

Naja Budde Lustü

Naja Klint Nielsen

Natasha Liva Gaard

Natasja Løfvall Clausen

Natasja Borg Vilsner

Naya Olivia F. P. Bøg Pedersen

Nikolaj Juel Huusom

Nikoline Krøyer Hopp

Noah Boll

Noah Bojang Rath

Noah Søgaard Montell

Nor Wassmann Schröder

Oliver Hellebek Rønnow

Olivia Tranberg

Oscar Høegh

Oscar Van Het Erve Grunnet

Oscar Borup Helweg-Larsen

Oscar Vagn Tørslev

Oskar Emil Wydojnik

Otto Nûk Knoblauch-Larsen

Rasmus Guldborg

Rasmus  Bjarnsholt

Rasmus Linnemann Runager

Roman Siscaro Boryczka

Rune Særmark-Thomsen

Sally Burmeister

Samson Lohse

Sara Pasquale Lind-Christensen

Sara Geert Nielsen

Selina Mariam Atie

Selma Krüger Skov

Signe Jacobsen

Signe Vesterlund

Signe Emilie Gress Christiansen

Signe Matilde Schultz-Vistedsen

Sigrid Have

Silje Ager Lentge

Silje Lien Riise

Silke Knudsen

Sille Sølling Gillesberg

Simone Marr Ljungberg

Sirius Bruus Midgley

Sisse Kilde Jensen

Smilla Schwaner Røhl

Smilla Anemone Koch

Sofia Rosenborg Steneman

Sofie Elisabeth Bavnhøj

Sonja Reintoft

Sophia Magnusson

Sophia Buchvardt Kristoffersen

Sophia Isabella Stokholm

Sylvester Grønning Laumann

Thilde Marie Stentebjerg Leclercq

Tilde Møller

Uffe Blaabjerg Dahl

Valdemar Luka Bjødstrup Granic

Victor Ravn Jensen

Victor Benedikt Gomes Ryom

Victoria Epoche Skipper Hansen

Vithus Valdemar Christensen

William Christiansen

William Vestergaard Gorsøe

Wilma Olivia Bach Rungø

Yasmin Kirk
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Kommende
arrangementer
Åben træning 27.-29. dec. 2022
Eft erskolernes Aft en 11. jan. 2023
Åben Parkour Træning 15. jan. 2023
Opvisningsaft en  24. feb. 2023
Åben Drenge Træning 5. feb. 2023
Åben Parkour Træning 26. feb. 2023
Sorø Opvisningsdage 25.-26. mar. 2023
Specto GymShow 2. juni 2023
Åben Drenge Træning 2. april 2023
Parkour Træning 23. april 2023
ParkourCamp 13.-14. maj 2023
Åben Drenge & Parkour Træning 28. maj 2023
Gammel elevdag (Elevfesten) 10. juni 2023
Søsskovstævnet 11. juni 2023
CampSorø 31. juli – 4. aug. 2023
Eft erskolernes Dag 24. sep. 2023
On The Move 1. dec. 2023

Sorø Gym
nastikeft erskole 
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