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SKOLEÅRET 2011-2012
Så er det sommer – skoleåret er ved at være slut. Og
det hele syder af afslutningsaktiviteter og ikke mindst
prøver.
Alle på skolen er optaget af det, der sker lige nu. Elevrådet har lagt et kæmpearbejde i at få lavet en sjov og
flot Blå Bog. Det er måske nemmere at tænke på afslutningen af et dejligt år, når man ved, at der er en
mindebog, man kan kigge i bagefter.
Året har været præget af tætte kammeratskaber og
masser af faglige udfordringer. Der er blevet arbejdet
hårdt i fagene, lært en masse. Og det har nogle gange
været hårdt. Både fordi der var så meget, der skulle
nås, og mange lektier, men også fordi eleverne virkelig
vil blive bedre, også selvom der er mange faglige områder, der skal bruges
mange kræfter på. For første gang i skolens historie afholder vi prøver i faget
tysk – og en del har valgt faget.
Der lægges store kræfter i skolefagene – og heldigvis er der masser af valgfag, hvor talenterne udfoldes. Idrætsholdene har opnået meget fine resultater. Vi vandt finalen i volleyball ved Hellebjergstævnet, og der er blevet vundet mange kampe ved andre stævner. Gymnastikopvisningen er flottere end
nogensinde – til god musik viser eleverne serier og spring med stor energi.
Året musical, Charlie og Chokoladefabrikken blev vist ved tre forestillinger
for 700 tilskuere, forældre, elever fra andre efterskoler og folkeskoler. Og der
har været fine anmeldelser.
Weekenderne har været præget af aktiviteter, lige fra indsamling til Dansk
Flygtningehjælp til genbrugsbazar, sport, lektier, kunst, klatring og hygge.
Vores kurser for folk udefra, som gerne vil lære noget om it for ordblinde, er
fortsat en succes. Vi har holdt kurser for både familier og lærere. Elever har
deltaget som hjælpere ved kurserne. Det er fantastisk at opleve, hvordan
eleverne herfra kan hjælpe og fortæller om deres egne erfaringer. Det får en
helt anden betydning, når elever kan vise, hvad de får ud af undervisningen
og computerne. I år har vi også integreret muligheder i smartphones og andre teknologiske hjælpemidler i undervisningen. Det betyder, at der er tilgængelighed med oplæsning og særlige skriveprogrammer på mange nye
måder.
Vi er gået i gang med et nyt forskningsprojekt, en undersøgelse af Ordblinde
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Elevers Udbytte af ophold på Ordblindeefterskole. Resultaterne af projektet
er klar til foråret. I dette skoleår deltog elever herfra med flash mob på en
stor konference for fagfolk om ordblindhed, Ord12. En event, hvor elever
overraskede 500 mennesker ved pludselig at storme ind, danse og derefter
uddele små personlige kort om egne oplevelser af ordblindhed. Meget flot –
og billeder kunne ses på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside.
Skoleåret har også budt på oplevelser udenfor Vrigsted. 8. klasse var i København i efteråret, 10. klasse var derovre i foråret og 9. klasse var en tur i
Sydslesvig. Vi har ofte elever fra Sydslesvig og har et godt samarbejde med
skolerne syd for grænsen. Spændende tur med masser af historie.
Selvfølgelig var vi også en tur på Sletten ved Julsø - endnu engang en fantastisk naturoplevelse. Skilejrskolen foregik i Alperne. Vi var i Neukirchen am
Grossveninger i Østrig. Trods bidende kulde oplevede eleverne de smukke
udsigter og store udfordringer. Alle kom på ski og turen var god.
I år har vi haft rigtig mange besøg af kunstnere. E-turen, efterskolekoncerter
af gode musikere har været forbi fire gange. Både etablerede solister som
Thomas Buttenschøn og Wafande, og andre har givet gode og meget personlige forestillinger. Eleverne har været det bedst tænkelige publikum. En
meget stor forestilling fra Skolen for Musik og Teater blev så vel modtaget
med så mange ekstranumre, at de til sidst ikke havde flere. Dejlig forestilling
og god stemning. Vores eget band har netop optrådt på efterskolernes musikfestival med gode numre.
Gl. elevdag er en stor begivenhed. Det er dejligt, at mange kommer, og det
er godt at se de gamle elever og høre om livet efter efterskolen. Stor tak til
alle jer, der kommer, jeg håber I vil komme til næste år.
84 glade elever og et engageret og dygtigt personale kan se tilbage på et
spændende, rart og udbytterigt skoleår.
Kirsten Weile
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ÅRETS BEGIVENHEDER
14. august
15.—19. august
23. august
5.—9. september
10. september
12. september
21. september
23. - 25. september
29. september
9. oktober
14. oktober
29. oktober
8. november
9. november

Skolestart
Introdage
Beringsstafet
Friluftsemneuge - Sletten
Strandhåndbold på Balle Musik– og Idrætsefterskole
Koncert med Supajan
Fodboldstævne i Horsens
Bliveweekend og Efterskolernes Dag
Forældresamtaler
Eventløb i Horsens
Adventure-race
Gensynsdag
Praktiksted-/skolebesøg
Koncert med Thomas Buttenschøn

10. november
13. november
14. - 18. november
15. - 17. november
15. november
21. november
22. november
23. november
6. december
8. december
8. december
9. december
12. - 16. december
19. - 21. december
4. januar
4.—6. januar
9.—13. januar
11. januar
18. januar

Musical på Bråskovgård
Indsamling for Dansk Flygtningehjælp
Praktik/obligatorisk brobygning 9. + 10. klasse
8. klasserne i København
Teater på Vandel Efterskole
OSO/Projekt-start
Sexoraklerne
Musical på Flemming Efterskole
Badmintonstævne på Brøruphus Efterskole
EU Folkemøde
Håndboldstævne i Hedensted
Terminsprøve
Medieuge
Terminsprøver, julemiddag og juleafslutning
Nytårsgalla og Casino
Projektforberedelse
Projekt-/OSO-uge
Efterskolernes Åbent Hus Aften
Indefodboldstævne i Hedensted
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21. januar
31. januar—5. februar
9. februar
20. februar
23. februar
1. marts
1. - 8. marts
14. marts

Forældre– og uddannelsesdag
Skilejrskole i Østrig
Skærmtest
Koncert med Wafande
Fastelavnsfest
Koncert af Vinding - Skolen for musik og design
Musicaluge
Koncert med Hannah Schneider

15. marts

Volleyball-/bordtennisstævne på Vejle Idrætsefterskole

16. marts

Musical på Kragelund Efterskole

21.—22. marts
27. marts
29. marts
2.—4. april
16. april
18. april
25. april
26. april
30. april - 3. maj
2.—16. maj
12. maj
13. maj
21. maj
22. maj
22. maj
24. maj
30. maj
30. maj
4.—22. juni
7. juni
11. juni
25. - 29. juni
29. juni

Performanceholdet opvisning på ORD12 i København
Basketstævne på Koldingegnens Idrætsefterskole
Se gymnastikopvisning i Horsens
10. klasserne i København/9. klasserne i Slesvig
Træning til Hellebjergstævne
Nye elevers aften
Svømme-/duatlon-/triatlonstævne på Midtjysk
Se gymnastikopvisning på Bråskovgård Efterskole
8. klasse præsentationsuge
Skriftlige prøver
Gammel elevdag
Kontaktgruppearrangement
Træning til Hellebjergstævne
Koncert af Vinding - Skolen for musik og design
Koncert ved Højskolen for Musik og Teater, Toftlund
Hellebjergstævne
Musikfestival på Bråskovgård Efterskole
Kragelundløbet
Mundtlige prøver
Fodboldkamp mod Vrigsted By
Gymnastikopvisning for Bråskovgård Efterskole
Afslutningsuge
Skoleafslutning
5

BESTYRELSEN
Ole Flemming Lyse, formand
Overvej 26, Vrigsted, 7140 Stouby, tlf. 75 68 81 02
Ole Rasmussen, næstformand
Hovmarksvej 20A, 8700 Horsens, tlf. 75 65 85 43
Bente Poulsen
Skulsballevej 12, 7140 Stouby, tlf. 75 69 16 48
Vivi Ottosen
Hornumvej 2B, 8783 Hornsyld, tlf. 75 68 82 26
Rina Damsgaard Hansen
Bellevej 34, 7140 Stouby, tlf. 75 89 70 19
Karsten Bjerreskov
Nørrestrandsgade 5G, 8700 Horsens, tlf. 22 99 55 97
Vibeke Hjorth
Holtegårdsvej 2, 7000 Fredericia, tlf. 51 92 16 72
Peter Grevsen, Ungdommens Vel
Højskolevej 3, Strib, 5500 Middelfart, tlf. 76 30 04 00
Kirsten Weile, forstander
Emil Bojsensgade 10, 8700 Horsens, tlf. 75 68 80 90

Vrigsted Efterskole, Overvej 12, Vrigsted, 7140 Stouby
Tlf. 75 68 72 12
E-mail: kontoret@vrigsted-efterskole.dk
Fax. 75 68 79 39
Hjemmeside: www.vrigsted-efterskole.dk
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FRILUFTSTUR TIL SLETTEN

Vi var på friluftstur til Sletten.
Om mandagen var vi på skolen og blev sendt ud
til forskellige poster hvor vi lærte de fleste ting,
om hvordan vi lavede bål, knob, samlede trangia
sæt, og hvis nogen kom til skade fik vi selvfølgelig
også at vide, hvordan vi skulle gøre.
Tirsdag var der afgang, vi blev hentet af bussen
kl. 10.00 morgen. Da vi ankom, skulle der bygges
bivuakker i danskholdene. Og senere blev der lavet aftensmad i grupperne.
Onsdag skulle vi på Himmelbjerget, vi gik der op
og gik hjem. Det tog sin tid, men udsigten var god
nok ☺. Om aftenen efter aftensmaden var der
fælles bål, hvor der var lidt underholdning. Om
natten var der så meget regn, at nogen bivuakker gik i stykker, og det
svømmede med vand overalt, så de
måtte sove i de voksnes telt.
Torsdag skulle der pakkes sammen,
alt skulle ned - bivuakker, bålsted
skulle dækkes til, samles skrald og
gøre rent.
Fredag stod den på oprydning af alle
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de ting, der blev brugt, alle var smadret
og trætte, men godt og være tilbage.
Irene
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KONCERT MED SupaJan

SupaJan kom og spillede på Vrigsted-efterskole. Fordi han skulle på efterskoleturné og så var turen kommet til Vrigsted-efterskole.
SupaJan gik på scenen lidt over 19:30. Allerede efter tredje nummer var eleverne på Vrigsted i gang med at danse, hujende og ikke mindst håndtegnskastende unge.
Eleverne var helt vilde med SupaJan’s optræden, de var helt tæt på ham.
SupaJan kom med ordene: ”Kom bare tættere på. Ellers kommer jeg tættere
på jer”. Det tog eleverne godt imod, de gik helt hen til ham. En af eleverne
var, under en af hans sange, helt henne og danse ved hans side.
MUSIKKEN
SupaJan er en ny upgoing dansk rapper. Han rapper meget om ham selv og
hvordan hans liv går. Han havde to sange om hvordan hans kæresteliv var
og havde været. SupaJan’s rap har meget humor i sig, og det er let at følge
med til. Det var også let at høre hvad SupaJan rappede om.
”Mit rap er meget mere humoristisk end mange andre danske rappere. Og
det er vigtigt, at folk har det sjovt”, fortalte SupaJan.
DET SYNES JEG OM SupaJan
Jeg synes hans rap var rigtigt godt, han er en af de bedste danske rappere,
jeg har hørt. Jeg støtter ham helt klart, helt til toppen.
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Nu er jeg ikke den store rap elsker, men lige hans rap gav mig lyst til at høre
mere dansk rap.
SupaJans performance; Den var bare god. Der er nok ikke mere at komme
efter der. Han var på fra start til slut, og han fik eleverne op og danse fra
starten. Han fik det til at ligne en mega stor koncert, men det var bare en lille
en på Vrigsted Efterskole.
Thorbjørn

Ud over SupaJan har vi også haft koncert med
Thomas Buttenschøn, Wafande og Hannah Schneider på Vrigsted Efterskole i forbindelse med ROSA - Dansk Rock Samråds - efterskoleturne.
Idéen med Efterskolekoncerter er, at et ungt publikum, der endnu ikke er
begyndt at gå til koncert på landets spillesteder, får en mulighed for at komme til koncert. Med andre ord at afholde koncerter for unge i et kendt og trygt
miljø. Derudover er koncerterne desuden med til
at give nye kunstnere en
mulighed for at prøve at
spille en sammenhængende turné. Det vil sige,
at koncerterne både er
med til at give nye kunstnere livserfaring og et
ungt publikum en interesse for ny dansk livemusik.

10

8. KLASSE I KØBENHAVN

TIRSDAG DEN 15.11.2011
På vej over til København havde vi ikke alle siddepladser, fordi toget IC4
blev taget ud af drift. Træls med det DSB.
Vi gik halvdelen af Kastellet rundt på Volden. Derefter gik vi hen på Langelinje, der så vi Den Lille Havfrue. Efter det gik vi til Amalienborg, hvor vi så
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den udefra. Så tog vi ned til Storkespringvandet. Det blev derefter vores
samlingssted, når vi fik lov til at gå selv i mindre grupper. Shopping i en time
- hygge. Så skulle vi på Nationalmuseet, vi havde desværre kun en time, det
var nemlig meget spændende, forresten fandt vi Guld Hornene. Aftensmad
det var en tyrkisk restaurant. Efter vi havde spist af sted til Istedgade. Indtryk: troede at det vil være mere seksuelt undertonet, men det var det ikke,
det lignede en hel almindelig gade. Ludere og sexbutikker var ikke iøjnefaldende.
Holte Hus Efterskole er den eneste ordblinde efterskole på Sjælland, så derfor skulle vi selvfølgelig overnatte der, de to nætter vi skulle sove på Sjælland. Fra S-toget skulle vi gå 2km for at komme til efterskolen.
ONSDAG DEN 16.11.2011
Vi spiste morgenmad sammen med eleverne fra Holte Hus Efterskole. Vi
kom til planetarium med S toget. Vi skulle høre på et meget langt og kedeligt
foredrag. Selv lærerne faldt lidt i søvn. Shopping i to timer, hvor vi også skulle finde frokost. Kanalrundfart, det var koldt udenfor, men fint indenfor. Staden kom vi selvfølgelig også til. Vi var mange, der købte T-shirts fra Christiania. Dagens aftenmad var mexicansk stærkere end dagen før. Det var vildt
flot at se København oppe fra Rundetårn med alt det lys. Sammen tog vi til
Holt Hus Efterskole om natten.
TORSDAG DEN 17.11 2011
Alle tingene skulle pakkes, sådan vi kunne tage direkte til hovedbanegården
efter morgenmaden. Der satte vi vores ting. Der havde vi lige lidt tid til at købe de sidste ting ind. Frokost og så hjem til Vrigsted Efterskole, først med
tog til Vejle og derefter med bus til selve skolen.
Tak for en god tur 8.a og b, det var en god tur.
Ling (+Anna og Tobias)
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9. KLASSE I SLESVIG

Dagene før Påske skulle alle 9 klasser til Tyskland. Vi tog tidligt af sted mandag morgen med tog til Tyskland.
3½ time senere var vi i Sønderborg. Hvor vi skulle ind og se og høre om
Dybbøl Banke.
Dybbøl Banke handlede om krigen i 1864. Vi skulle ind og lære at stå ret, og
marchere. Der var en mand, der viste os rundt, og fortalte historier og læste
op fra dagbøger fra nogle af soldaterne.
Da vi var færdige, kørte vi til Flensborg, hvor vi skulle spise på en rigtig tysk
restaurant. Det var ikke som den danske mad. Men det var sjovt at smage
noget mad, som ikke var dansk.
Da vi havde spist, gik vi hen til der, hvor vi skulle sove. Det var et dansk fritidshjem. Og der hyggede vi os det sidste af aftenen.
Næste morgen, da vi havde fået morgenmad og gjort os klar til at gå, skulle
vi have en rundvisning af Troels. Derefter måtte vi gå selv. Senere på eftermiddagen skulle vi høre et foredrag fra en mand, der fortalte om, hvordan
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han var blevet journalist.
Om aftenen skulle vi gå i nogle madgrupper, og så skulle vi selv ud og
spise mad. Derefter måtte vi selv
om, hvad vi ville lave.
Onsdag morgen stod vi op og fik
morgenmad. Derefter skulle vi gøre
rent. Efter rengøringen skulle vi bare vente i 3 timer på at komme hjem.
Turen hjem tog 5 timer, fordi togskinnerne var gået i stykker.
Kasper K
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10. KLASSE I KØBENHAVN

Mandag den 2. april tog 10. klasserne til København sammen med nye Søren (Søren H. Overgaard) og gammel Søren (Søren Lindvig). Vi gik
fra skolen kl. ca. 8.30 og skulle ned og tage en
bus nede fra Hornsyldvej mod Horsens, hvor vi
skulle tage toget mod Københavns Hovedbanegård. Der ankom vi kl. 13:18. Fra stationen gik
vi ned mod FDF bycenter som ligger på Rysensteensgade 3, 1564 Kbh. V.
MANDAG DEN 2. APRIL
Byvandring. Fra FDF bycenter, der hvor vi overnattede, gik vi videre ned mod Nyhavn, hvor vi
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skulle på kanalrundfart. På vejen ned mod Nyhavn gik vi igennem strøget.
Da vi så havde været på kanalrundfart, så tog vi hen på en kinesisk restaurant og spiste aftensmad, det var lækker mad. Efter vi havde spist gik vi så
hjem til FDF bycenteret, hvor vi som sagt overnattede.
TIRSDAG DEN 3. APRIL
Programmet stod på rundtur i København, vi skulle rundt og se Amalienborg,
Kastellet, Langelinje og Den Lille Havfrue. Men vi startede med at stå op kl.
07:00 og spiste morgenmad kl. 07:30. Ca. ved 8 tiden gik vi så fra FDF mod
Amalienborg, hvor vi bare kiggede. Vi kunne desværre ikke komme derind.
Så vi stod ude foran og kiggede på livgarden, og så begyndte nye Søren at
fortælle om dengang, han var i livgarden for dronningen. Jeg synes, at det
var meget spændende, for man fik ting at vide som man ikke lige får fortalt af
alle. Da vi var færdige på Amalienborg gik vi videre til Kastellet, som er en ø,
som ligger midt i København. Det er et sted for Den kongelige Livgarde. Så
gik turen videre mod Langelinje, hvor vi tog nogle billeder og ellers bare
slappede af. Hvor vi derefter gik videre ned om Den Lille Havfrue. Her var
der nogle, som tog billeder. Da vi havde set hende, gik vi videre om til havnebussen, som vi skulle med, for nu skulle vi over til Operaen, hvor vi fik en
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rundvisning, som jeg selv synes var meget spændende - igen man fik mange
ting at vide, som man ikke vidste. Efter vi
havde fået en rundvisning på Operaen,
fik vi lov til at tage på en strøgtur. Strøgturen var ca. fra kl. 14:00-17:00, og derefter tog vi på en kinesisk restaurant,
som jeg selv har været på tidligere. Jeg
synes rigtigt godt om den, så jeg var bare glad, da jeg så, at vi skulle ind på denne restaurant. Efter vi havde spist, så tog
vi videre til noget, jeg havde glædet mig til. Rockmusical, denne så jeg frem
til. Musicalen hed ”Next to Normal”, som blev fremført på Nørrebros Teater
kl. 20.
ONSDAG DEN 4. APRIL
Onsdag skulle vi på en morgentur. Vi står op som den anden dag. Morgenturen stod på, at vi skulle se Christiansborg Slotsplads. Vi var der ikke i lang
tid, for vi skulle videre til Christianshavn, hvor vi så lidt af havnen, og derefter
gik vi hen til Christiania, hvor vi bare lige var inde og kigge rundt, og så gik
turen hjem til FDF, og derefter med tog hjem til Jylland igen.
Nickolai G

BASKETBALLKAMP
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ADVENTURE-RACE

Fredag den 14. oktober 2011 skulle eleverne
fra Vrigsted Efterskole cykle ned til den nærliggende Stenhøj Strand, hvor de skulle kæmpe
mod hinanden i matematik hold. Dagen bød
heldigvis på godt vejr lige fra starten af, og alle
holdene gav de andre kamp til stregen. Der var
5-6 opgaver at løse, det kunne enten være
man skulle ud at løbe, eller finde ting, eller andre små udfordringer.
Men til sidst var der også en kold udfordring til
de helt seje, holdene fik lov at svømme en tur
ud i det kolde hav for at skaffe de sidste point
hjem til deres hold. Vandet var omkring de 1112 grader varmt, og der var ca. 20 elever, der
tog en tur i det kolde hav. Der blev kåret en
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første, anden og tredje plads, og det var 10.a der løb
af med første pladsen. Men selv om man ikke vandt,
så alle eleverne ud til at have haft en fantastisk god
dag, og ikke mindst en sjov dag, med masser af smil
og rosende ord til de aktive holdkammerater. Alt i alt
kan man vidst godt sige, at det havde været en super
og anderledes dag for alle de glade Vrigsted elever!
Malene J
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MUSICAL - DANS

I dette skoleår opførte vi ”Charlie og chokoladefabrikken”, og musicalugen lå
fra 1. til 8. marts.
DAG 1
Ved morgen samling der fik vi af vide på hvad for et værksted vi kom på, og
derefter så vi hele filmen.
Vi gik op i fitness for at se hvad vi skal danse. Efter den dag kunne vi allerede en dans helt udenad.
DAG 2
Vi genopfriskede den dans som vi kunne, og så derefter gik vi i gang med at
danse den næste dans.
Den dag har vi aftalt, at Sara (læreren) først kom senere på dagen. Vi blev
færdige med endnu en dans.
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DAG 3
Da Sara ikke var der, fik en af os en seddel hvor der står, hvad vi skulle lave
indtil hun kom tilbage.
Da hun ikke var der, der skulle vi øve de sidste to danse igen.
DAG 4
Den dag kom Sara også først senere på dagen, så en af os fik en seddel
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igen. Vi kunne øve nede på scenen for første
gang for at se, om der var nok plads til os.
Efter vi var nede for at tjekke med plads, gik vi
op igen for at danse de sidste danse vi skulle
kunne.
Vi blev først færdige om aftenen, men så kunne vi også alle danse som vi skulle kunne.
DAG 5
Efter samling skulle vi opvise det med pauser
for første gang, og der dansede vi når vi skulle
det. Det tog meget lang tid, inden vi var færdige.
Vi dansede også kun dansene på scenen for
at kunne finde rundt i, hvor vi skulle være på
scenen, for den var meget lille for os dansere.
Men det gik meget fint og vi fik alt på plads.
DAG 6
Om morgenen skulle vi opvise en gang til,
men denne gang uden afbrydelser, det gik
meget fint og alt gik sådan som det skulle,
men det tog næsten hele dagen. Men vi var
bare klar til, at skolerne skulle komme om aftenen.
Kl. 19:00 kom Kragelund og Bråskov efterskoler, vi var meget nervøse, men det forsvandt
igen, da vi kom på scenen. Det gik sådan
som det skulle foregå.
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DAG 7
Det var den sidste dag med at opvise ”Charlie
og Chokoladefabrikken”. 10:30 kom Vandel
Efterskole. Det foregik som sidste gang også,
efter opvisningen var vi også meget lettede
over, at vi nu er færdige med skolerne, men nu
mangler kun familien.
Familien kom kl. 19:00, og det var der jeg kunne se på alle, at det bare skulle gå godt nu,
men det gjorde det også, og vi var alle glade
over, at det gik så godt.
Alt er overstået nu, og alle er glade igen.
Maria
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SKILEJRSKOLE I NEUKIRCHEN
Vi skulle køre med bussen til Østrig i to dobbeltdækkere, de kom lidt
for sent, men vi kom af
sted. I busserne kunne
man se film. Vi skulle
sove i busserne og det
var forfærdeligt, men vi
overlevede hele turen. Vi skulle bo på en pension
et okay sted. Eftersom vi ankom om morgenen,
skulle vi spise morgenmad. Vi fik ikke værelserne
med det samme, men taskerne blev sat ned i kælderen, så vi kunne komme ud og stå på ski. Vi
skulle tage en bus, hvor der ikke rigtig var så meget plads, hen til skisportsstedet, og der skulle vi
vente på, at vi måtte komme ind og få vores udstyr.
Da vi så havde fået vores udstyr gik vi hen til liften, som skulle få os op hvor
vi skulle stå på ski. Vi var delt op i hold, altså nybegyndere og så derfra. Der
var et sted hvor vi kunne spise, der var en masse f.eks. varm kakao, burger,
pomfritter, Red Bull. Vi brugte det meste af tiden derinde og hyggede os
indtil, vi skulle hjem.
Når vi endelig var ude at stå på ski, hyggede vi os endnu mere. Nybegynderne var på de blå bakker, og de andre var på de blå, røde og måske de
sorte. Nybegynderne startede uden stavene, de fleste brokkede sig over, at
de ikke måtte køre med stavene, men andre var ligeglade.
Dagene gik meget hurtig, og den sidste dag skulle vi aflevere det hele igen.
Det var både trist og dejligt at komme af med tingene, for på den ene side
vidste vi, at vi skulle hjem til Danmark igen, og på det anden side blev det
dejligt at se sin famille igen. Den sidste dag, da vi stod og ventede på bussen, begyndte en lavine sirene. Da den stoppede, kom der en brandbil og to
ambulancer. Da vi kom hjem til hotellet skulle vi i bad og så have noget
mad. Efter aftensmaden havde vi kun en ting at gøre, nemlig at vente på
busserne. Da busserne kom, var man helt afslappet. Alle i busserne var
trætte, selv lærerne. Næste morgen, da vi kom over på skolen, var der lækker morgenmad.
Bedste tur ☺
Lizette

26

HELLEBJERGSTÆVNE

Den 24. maj
blev der afholdt
Hellebjergstævne for sidste
gang, og vi var
så heldige at
komme med.
Det var en
smadder hyggelig dag, vi
deltog i mange
spændende aktiviteter. Der kom en hel masse
forskellige efterskoler fra Østjylland. Vi tog tidligt af sted morgen på vores mega fede jernheste, med jernhest-hjelm og nice refleksvest. Da
vi kom, slog vi lejr det sædvanlige sted op af
bakken med træet, og så gik vi indmarch, og så
tog det fart. Aktiviteterne gik i gang og alle hyggede sig og morede sig. Selvfølgelig havde
Vrigsted højtaler og musik med, så vi kunne hygge os ekstra meget. Vores
dejlige køkkenpersonale kom med dejlig mad til os, og det var mums. Når
man ikke lavede noget, heppede man på de seje fra Vrigsted. Det gik ikke så
godt for os, men vi hyggede os, nåå ja der var jo lige volleyholdet, der vandt
det hele. Vores fantastiske volleyhold har et fedt sammenhold på holdet, og
derfor tabte de ikke en eneste kamp. Vi er stolte af vores drenge. Inde i hallen, når drengene var på, var der en intens stemning, vi kunne mærke, at det
kun kunne gå godt, og det gjorde det jo også.
Lis, Victoria og Ditte
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