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SKOLEÅRET 2014-2015 
 
Fornyelser 
Vrigsted Efterskole har fået en masse aktivitetsområder: 
Et 8 meter højt klatretårn, som kan ses på lang afstand. 
Minigolfbaner fordelt mellem bygningerne, et teknikspor 
til mountainbike og en udendørs crossfitbane. Det hele er 
lavet af elever i samarbejde med lærere og pedeller. In-
dendørs har vi fået opgraderet vores fitnesslokale med 
nyt udstyr, og det bliver brugt hver dag. Der er anskaffet 
crossfitmaskiner, cykler, bænke og meget andet til træ-
ning. 
Og så er der masser af andre aktiviteter også: Eleverne 
satte deres tydelige håndaftryk på skolen allerede i au-
gust – og et maleri var skabt. Billedet med hænderne er 
blevet kigget på mange gange. Linjefaget Design har 
desuden lavet et kæmpestort værk i perler.  
 
Prøver og ny lov om erhvervsuddannelserne 
Lige nu summer det over det hele. Travle elever og lærere er i gang med evaluering 
og prøver. I dette skoleår er der 11 fag, som kan være prøvefag i 9. klasse – og det 
betyder megen forberedelse. Som noget helt nyt er der et hold i 9. klasse, der skal 
aflægge prøve i faget idræt. Det skal nok gå godt. Eleverne skal præsentere pro-
grammer og begrunde deres valg og forklare teoretiske emner til prøven. Der øves 
og tilrettelægges i øjeblikket med stor energi. 
10. klasse kan gå til folkeskolens prøver i dansk, matematik, tysk, engelsk, fysik. De 
skriftlige prøver kan løses digitalt. Der er elever, der bruger tale-til-tekst på computer 
eller iPad, der kan bruges forskellige apps som ordbøger. I det hele taget integreres it 
i prøverne. I år var det muligt at bruge adgang til internettet i skriftlig dansk.  
For første gang er karakterer afgørende for, om man kan optages på en erhvervsud-
dannelse lige efter grundskolen. Karakterkravet er 2 i fagene dansk og matematik. 
Det kan være en stor udfordring for elever på en ordblindeefterskole. Det virker også 
urimeligt, at det netop er dansk og matematikkarakterer, der skal afgøre, om man kan 
komme ind på sin drømmeuddannelse – når eleverne er dygtige i mange andre fag. 
Vi ved, at elever som regel klarer sig godt i fagene på deres uddannelse, når de er i 
gang. Tænk at folkeskolens prøve i diktat og færdighedsregning skal være afgørende 
for et helt ungdomsliv. Hvis ikke man opnår de adgangsgivende karakterer, kan man 
komme til optagelsesprøve på erhvervsskolerne allerede i juni måned inden uddan-
nelsesstarten i august. Jeg håber ikke, at vi kommer til at opleve, at elever hindres i 
at komme i gang. 
Der er stort fokus på de nye regler – og jeg håber, at der bliver lyttet til ordblindeefter-
skolerne, når vi siger, at vi ønsker, at der åbnes for andre adgangskriterier. Det kun-
ne være udtalelser og resultater fra andre fag. Og helst afskaffelse af karakterkrave-
ne! 
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Skoleåret 
Det er næsten blevet en tradition, at vi deltager i Beringsstaffetten i Horsens ved sko-
leårets start. En gruppe elever var med til løbet, og det var så begyndelsen til delta-
gelse i en masse aktiviteter i løbet af året. Elever i hold og nogen gange hele skolen 
har været med til mange stævner i årets løb – og med gode placeringer. Sammen 
med andre efterskoler dystes i mange sportsgrene – og her møder elever andre ef-
terskoleelever. Stævner foregår rundt på efterskoler og stadioner. 
Der lægges kræfter og god energi i skolefagene. De boglige fag har mange temauger 
og projektuge. Linjefagene har fået flere timer – og dermed lange gode perioder, hvor 
man kan komme i dybden med sine interesser. Outdoorholdet har været på gode tu-
re. I år her der været flere ture på mountainbike, både i lokalområdet og i Rold Skov. 
Desuden har outdoorholdet klatret – og bygget klatretårnet! Idrætsholdet har været 
ude af huset og besøgt actionparker. De har benyttet vores opgraderede fitnessloka-
le og været i gang i hallen. Designholdet var på inspirationstur til Trapholt Museum, 
og Musik og Performance skulle selvfølgelig i teateret. De besøgte Fredericia Musi-
calteater – og kom inspirerede hjem til skolen. Vi har fået erstattet musikinstrumen-
terne efter indbrud i vinterferien – og skolens band optrådte på musikfestival for efter-
skolerne i Sydøstjylland. 
Årets gymnastikopvisning er virkelig flot og energisk – glade elever, der viser rigtig 
flotte serier og spring. I år er der fire opvisninger på programmet. Som noget nyt hav-
de vi besøg af bedsteforældre og søskende til eleverne på årets Familiedag. Her blev 
vist en fantastisk opvisning – og derefter var der gang i aktiviteterne. Det var en dejlig 
oplevelse at have besøg af familierne. Alle var glade, og eleverne viste stolt deres 
skole frem. Vi har været til et gymnastikstævne for tre skoler, og Vrigstedeleverne 
præsentrede sig strålede! 
Igen i år kunne vi vise en suveræn teaterforestilling – musical. I år blev der bygget et 
isbjerg og indgangen omdannet til et eventyrligt snelandskab. Forestillingen Frost 
gjorde stort indtryk på store og små. Elever fra lokale skoler og naboefterskoler var 
imponerede – ligesom forældre og andre gæster. Der blev vist tre store forestillinger. 
Igen præsenterede vi en ny forestilling, som netop sættes op på teatre – og kulisser, 
dragter, sang og optræden var vellykket. 
Turen til Sletten i år blev tilrettelagt som en kontaktgruppetur. Grupperne boede for 
sig selv i området i et døgn, og derefter samledes alle til en fælles lejr. Vi har overta-
get gode brugte telte fra Skanderborg Festivalen – og lejren var både hyggelig og 
fyldt med aktiviteter. På den måde kom skoleåret rigtig godt i gang. 
 
It-kurserne for familier og fagfolk her på stedet har været meget velbesøgte i dette 
skoleår. Der er afholdt kurser for lærere, familier og i samarbejde med Kompetence-
center for Ordblinde havde vi et kursus, hvor 40 lærere fra forskellige skoler lærte om 
brugen af it som læse- og skriveteknologi. 
I år har vi haft rigtig mange besøg af kunstnere. E-turen, efterskolekoncerter med go-
de musikere, har været forbi fire gange med gode koncerter. Eleverne har været det 
bedst tænkelige publikum.  
Lejrskolen gik igen til Hundfjället i Sverige. Dejligt sted, hvor alle står på ski, nyder 
aftnerne i gode hytter og samværet i fem døgn. Det at stå på ski sammen, lære noget 
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 nyt, være ude og sammen giver tilskud til fællesskabet og efterskolelivet, som kan 
mærkes i skolen. Elever lærer hinanden og sig selv at kende på en ny måde.  
I januar var der gallafest – hvor var det flot! Alt det pæne tøj var taget frem – pigerne 
skulle aflevere en sko til en skoudstilling, og herfra måtte kavalererne vælge en sko 
– og skoens ejer blev så deres dansepartner. Der blev danset Les Lancier – og 
disko.  
 
Sydslesvig 
I år har vi haft seks elever fra danske skoler i Sydslesvig i 9. og 10. klasse. De beri-
ger os med noget nyt udefra. Eleverne får en dybere indsigt i samarbejdet over lan-
degrænsen. Også her har vi et godt samarbejde med Grænseforeningen, som har 
ydet legater. Vrigsted Efterskoles legat til elever fra Sydslesvig bruges til at gøre det 
muligt for eleverne at komme her – og næste år fortsætter to som andenårselever. 
 
Brobygning 
Vores brobygningsklasse, som går på teknisk skole i Horsens hver onsdag, er en del 
af vores 10. klasses tilbud, hvor elever skal gøres parat til en ungdomsuddannelse. 
Samarbejdet med Learnmark har fungeret i mere end 10 år. Eleverne kommer i gang 
med fagene dansk og matematik og kan afslutte med prøve her. Til næste år prøver 
vi at udvide brobygningen med besøg på flere forskellige erhvervsuddannelser. Vo-
res gymnasiebrobygningsklasse, som består af elever fra Vrigsted Efterskole og Ju-
elsminde Skole besøgte i årets løb fire forskellige gymnasiale ungdomsuddannelser, 
og eleverne fik indsigt i krav og forventninger. Det er et spændende samarbejde – 
nogle af eleverne fortsætter på HF og HTx og HHx efter sommerferien. 
 
Mindfulness 
En gruppe elever har sammen med to lærere gennemført et forløb i mindfulness. En 
metode, hvor eleverne lærer særlige meditationsteknikker og yogaøvelser. På den 
måde kan man få redskaber til at organisere sine tanker, så stress og presset fra 
den svære skoledag kan håndteres. Det har været et lærerigt forløb. Forløbet var et 
pilotprojekt, altså et forsøg, i samarbejde med Klinik for Mindfulness i Silkeborg. Er-
faringerne fra projektet skal nu bruges i et større forløb for folkeskoler. Eleverne syn-
tes, at forløbet var for langt – men der er nu åbnet for nogle andre måder at tænke 
på og få energi og øge koncentrationen. Vi vil fortsætte med mindfulness som valg-
fag. 
 
Forårets Gl. Elevdag var et glædeligt møde med de kære gamle elever. En dejlig 
dag med gensynsglæde og gode snakke. Vi ser allerede frem til næste år. 
 
På vores hjemmeside kan I se hvornår vi har arrangementer, I kan melde jer ind i 
skolekredsen ligesom I kan følge os på Facebook. 
 
Tak til alle for et godt skoleår.  
 
Alle ønskes en god sommer 
Kirsten Weile 



5 

 
 ÅRETS BEGIVENHEDER 
 
10. august Skolestart 

11.-15. august Introdage 

12. august Beringsstafet i Horsens 

20. august Rigshospitalet: orientering om kræft 

27.-29. august Sletten 

8. september Koncert Karl William 

24. september Fodboldstævne i Horsens 

24, september Koncert Kamilia Emélie 

28. september Efterskolernes Dag 

2. oktober Forældresamtaler 

23.—24. oktober Sprogdage 

23. oktober Foredrag STS Sprogrejser 

25. oktober Gensynsdag i venskabskredsen 

28. november Koncert Keep Camping 

30. oktober Spil dansk dag 

4. november 
Formiddag: kontaktgrupper 
Eftermiddag: besøge praktiksteder og –skoler 

9.—14. november 
8. klasse: emnedage 
9. klasse: praktik 
10. klasse: brobygning 

27. november Foredrag: Sikker trafik 

1.—5.  december OSO-/Projektuge 

11. december Håndboldstævne i Vejle 

12.-19. december Terminsprøver + juleafslutning 

17. december Opvisning ved Dramaholdet 

5. januar Nytårsgalla 

7. januar Quick Quick Obey 
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8. januar Indendørs fodbold i Hedensted 

14. januar Efterskolernes Aften 

17.—22. januar Skilejrskole i Sälen, Sverige 

28. januar Koncert M. C. Hansen 

31. januar Forældredag  -  Uddannelse 

3. februar Foredrag: Uledsaget flygtning 

23. februar-6. marts Sydslesvigske elever på besøg 

5. marts Futsal stævne, Hedensted 

6. marts Fotografering 

10. marts Basketballstævne, Vandel 

17. marts Foredrag i Århus: astronaut 

19.—26. marts Musicaluge: Frost 

7. april Gymnastikdag 

13. april Åbning af skolens minigolfbane 

13.—17. april 8. klasse  -  Introuge 

16. april Gymnastikstævne i Horsens 

21. april Gymnastikstævne på Bråskovgård Efterskole 

22. april Svømme-/triatlonstævne på Midtjysk Efterskole 

23.—24. april Linjedage 

28. april Nye elevers aften med gymnastikopvisning 

4.—13. maj Skriftlig prøveperiode 

9. maj Gammel elevdag 

10. maj Familiedag 

20. maj Vejlestævnet 

27. maj Musikfestival på Bråskovgård Efterskole 

1.—19. juni Mundtlig prøveperiode 

4. juni Fodboldkamp mod Vrigsted by 

22.—26. juni Afslutningsuge 

26. juni Skoleafslutning 



7 

  

 

 

 
 

BESTYRELSEN 
 

 

Ole Flemming Lyse, formand 

Overvej 26, Vrigsted, 7140 Stouby, tlf. 20 61 55 00 

 

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 

 

Bent Bruun Pedersen 

Østergade 51, 8700 Horsens, tlf. 30 29 74 40 

 

Bente Frandsen 

Nordbygaardvej 47, 8721 Daugård, tlf. 26 71 72 68 

 

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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MINIGOLFBANE 
 
Mandag den 13. april indviede vi skolens nye minigolfbane, som er bygget af 
valgfagsholdet Værksted i samarbejde med pedellerne. 
 
 

KLATRETÅRN OG MINIGOLF 
 
I foråret 2015 var både minigolfbane og klatretårn klar ti indvielse. 
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AT STARTE SOM NYANSAT LÆRER 

 
Det lidt ustadige vejr trækker ind over fra vest, og 
motorvejen fylder sig stille og roligt op, turen går for 
første gang i skoleåret mod Vrigsted.  Arbejde med 
nye mennesker, på en ny arbejdsplads, og en helt ny 
hverdag starter. Jeg startede som ny lærer på Vrig-
sted Efterskole i august og var ganske spændt på, 
om en vestjyde som mig nu passede ind. 
Med 4 års erfaring fra en anden efterskole og et år 
som ordblindelærer på VUC følte jeg mig fagligt ru-
stet til at kæde de to ting sammen. Men hvilken type 
elever ville jeg nu møde? Og hvilke lærere ville jeg 
støde på? Men der har aldrig været grund til bekym-
ring, med en frisk omgangstone blandt lærerene, og 
med adskillige billeder af min mentor hængende i mit 

skab (som en joke), følte jeg mig allerede godt tilpas. Der var mange af lære-
rene, jeg hurtigt faldt i snak med. Da vi i løbet af ugen fik besøg fra bestyrel-
sen, forsatte denne tendens. 
Det er gået op for mig i årets løb, at Vrigsted er en skole, hvor man ikke put-
ter sig og bliver i sin lille boble, hvor man gemmer sig bag sine faglige van-
skeligheder. Derimod viser skolen sig frem i mange sammenhænge, både i 
det lokale og regionale. En skole med fokus på fællesskabet, både inden for 
skolens matrikel men også udenfor, er hvad Vrigsted kan prale med. Det er 
en skole, der ikke er bange for vise sig frem overfor mange andre. 
Fantastiske elever, dejlige kollegaer og en skole i verdensklasse gør, at jeg 
STOLT kan kalde mig lærer på Vrigsted efterskole. 

Anders Krejlgaard, Lærer 
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INTROUGEN 

 
Vi startede den første uge af dette efterskoleår 
med en introuge. Ugen gik ud på, at vi alle 90 ele-
ver skulle lære hinanden bedre at kende. Vi skulle 
igennem forskellige lege, samarbejdsøvelser og 
på cykeltur i lokalområdet.  
Vi havde forskellige brandøvelser på skolens om-
råde, så sikkerheden også var i top. Hver aften 
var der fælles hygge og udfordringer, og en enkelt 
aften havde vi også bål, hvor vi hyggede os med 
pølser og snobrød. 
Alle elever skulle også igennem en række samta-
ler med lærerne for at finde ud af, hvilken klasse 
de skulle gå i på de forskellige årgange.  
Ugen var en stor udfordring for mange. Ikke alle 
har været hjemmefra så længe før eller prøvet at 
være sammen med så mange mennesker i så 
lang tid. Rigtig mange var meget trætte sidst på 
ugen.  
Det var fedt at lære en masse nye venner at ken-
de, og vi tror, at det bliver et fedt år. 

Ian, Mathias S, Andreas,  
Søren, Mikkel og Phillip 
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 SLETTEN 
 

Vi tog til Sletten med bus, hvor vi over-
nattede i tre dage. Da vi kom der ud, 
skulle vi gå sammen med vores kontakt-
gruppe og kontaktgruppelærere hen til 
der, hvor vi skulle sove, og der spiste vi 
middagsmad. Så slog vi telte op på hele 
pladsen. Der var nogen, der gik ud for at 
hente brænde, andre fandt træstubbe, 
som vi kunne sidde på. Så kom aftenen, 
hvor der var nogen, der lavede aftens-
mad og andre tændte bål. Der blev lavet 
varm kakao, pandekager og sunget san-
ge ved bålet.  
Dagen efter pakkede vi telte ned og gik 
sammen med alle de andre hen til den 
store plads, hvor vi blev læsset af bus-
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sen, og slog telte op der alle sammen. Der lavede vi aktiviteter og folkedans 
om eftermiddagen.  Nogen havde lavet bolsjer, aftensmad og andre roede 
kajak.  Så var der fælles aftensmad, nogen lavede underholdning, ellers 
sang vi og hyggede alle sammen.  
Dagen efter pakkede vi telte ned, pakkede alle vores ting. Det var meningen, 
at vi skulle gå op til Himmelbjerget, men fordi det regnede, blev vi kørt i bus 
derop.  Der fik vi taget et fællesfoto. Så kørte vi hjem i bus.  

Pernille og Charlotte 
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SKITUR TIL SÄLEN I SVERIGE 
 

I januar skulle vi på skitur til Sälen. Vi startede med at køre i bus, der var 
god stemning i bussen. Alle elever og lærere glædede sig. 
I Sverige skulle vi selv lave mad i hytterne; både morgenmad og aftens-
mad. Vi havde nogle rimeligt store hytter, hvor der var 2 bad, 4 værelser, 
stor stue og sauna. Første dag skulle alle have udlevet deres skigrej, vi 
blev delt ud på vores skihold. Så skulle vi ud på de pister, der var på hol-
dets niveau.  
I Sälen var der en troldeskov, hvor der var mange træer. Det hedder trolde-
skoven, fordi der er en masse trætrolde, der taler svensk rundt omkring. I 
troldeskoven kan man køre off pist mellem træerne. Vi kørte stort set alle 
sammen off pist, og vi elskede at kysse træerne på skift. Hver aften skulle 
vi til samling kl 19:00, der blev fortalt historier om dagens skiløb, hvor man 
kunne blive nomineret til: dagens superhelt, diva, grinebidder og vovehals. 
Dem, der vandt, fik et hjelmcover at køre med dagen efter.  
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Sidste dag på ski skulle vi spise middagsmad midt på troldebakken. I nogle 
små hytter med bål i midten lavede pølseBent pølser og brød, det var super 
hyggeligt, derefter kunne vi selv køre på pisterne igen.  
Det var en fed tur, som sluttede med, at vi fik brunch på færgen, det var læk-
kert at få morgenmad efter en lang bustur. Der var alt, hvad hjertet kunne 
begære, der var bacon, æg, pandekager, pølser, is, juice og meget andet 
lækkert. Hjemme ventede Mette og Sonja med sandwiches og en laaang 
weekend. 

Anders og Mettes danskhold 
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8. KLASSES TUR TIL KØBENHAVN 
 

 
Tirsdag, den 11. november 
Vi stod op kl. 5 og gjorde os klar, så gik vi ned for at spise morgenmad og 
lave en madpakke.  
Vi sad i bussen kl. 07:00 og var på stationen kl. 07:25. Vi sad i toget i 3 ti-
mer, hvor vi hygger og sover. 
Ankomsten på bandegården var kl. 10:05 hvor vi gik ned og fik vores baga-
ge opbevaret. Så gik turen til Kastellet og så til Langelinie og Den Lille Hav-
frue. Vi så også Amalienborg og gik ned til havnerundfarten, hvor vi hygge-
de og fik noget at vide om Købehaven. Og så gik vi ned til byen inde midt i 
København, og så fik vi 20 minutter til at gå rundt og shoppe i og købe 
McD, og så skulle vi mødes ved Storkespringvandet. Bag efter det skulle 
hele klassen og lærerene hen på en restaurant og spise, som hedder Riz 
Raz. Da vi var færdige med at spise, så gik vi til banegården og hentede 
vores bagage, og så tog vi toget til Holte, og så gik vi to kilometer til Holte-
hus efterskole. 
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 Onsdag, den 12. november 
Vi starter med at spise morgenmad sammen med de andre fra Holte-hus 
efterskole. Vi tog toget fra Holte til København. Så gik vi til Planetariet, hvor 
vi så en film om universet, og hvordan det er skabt. Efter filmen fik vi en 
rundvisning, hvor vi hørte om rumskibe og om planeterne i vores solsystem. 
Da vi var færdige med at se planeterne, så gik vi til Christiania. Med det 
samme vi kom ind på Christiania, kunne man lugte hash, og man kunne se 
kamera med streg over. Vi så også udkanten af Christiania, selv der lå der 
også joints på jorden. Efter Christiania fik vi lidt fritid, og så gik vi selvfølgelig 
på McD. Vi skulle mødes ved Storkespringvandet, og så gik vi til en restau-
rant, som hed Ankara. Det bedste ved den var, at det var kød. Selv om vi er 
meget trætte i benene, så gik vi til Rundetårn, efter vi havde spist. Så tog vi 
toget tilbage til Holte-hus. Vi lagde os til at sove næsten med det samme, vi 
kom til skolen. 
 
Torsdag, den 13. november 
Torsdag var der morgenmad på Holtehus Efterskole, og derefter skulle vi 
pakke resten af vores ting og have dem med hen til stationen, hvor vi tog et 
tog ind til Hovedbanegården, og inde på banen skulle vi ned i bagage bok-
sen og sætte vores kufferter, så vi ikke skulle slæbe rundt på vores ting. Der-
fra gik vi til Christiansborg, hvor vi var i ruinerne, og efter Christiansborg gik 
vi gennem byen til Geologisk Museum - hvor vi så rigtig mange sten - og det 
var lidt kedeligt, fordi der var virkelig mange sten! Derefter gik vi tilbage til 
midtbyen, hvor vi shoppede lidt, og så mødtes vi alle og spiste fælle aftens-
mad på en cafe, inden vi skulle med toget hjem kl. 20.00. 

Skrevet af 8. klasse - 2014 
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BLIVEWEEKEND OG  
EFTERSKOLERNES DAG 

 
 
 

Den sidste weekend i september har vi vores første bliveweekend. Det bety-
der, at vi skal blive på efterskolen og deltage i det program, der er for week-
enden. Weekendens store omdrejningspunkt er efterskolernes dag om søn-
dagen, hvor alle landets efterskoler slår dørene op for interesserede kom-
mende elever.  
Fredag aften stod den dog først på rigtig efterskolehygge med film og afslap-
ning.  
Lørdag gik forberedelserne i gang til søndagens åbenhus-arrangement. Vi 
var rundt på vores linjefagshold og stillede op og aftalte, hvem der skulle stå 
for de forskellige opgaver. I hallen øvede en stor gruppe elever et linjefags-
show. Her blev de forskellige linjefag præsenteret til musik og lysshow. Lør-
dag aften blev de sidste ting øvet igennem, og så var der ellers fest i hallen 
med lækker musik og lys fra Mikes disco.  
Efterskolernes dag søndag forløb super godt. Vrigsted Efterskole blev vist 
frem på bedste vis for de mange besøgende. Eleverne var aktive rundt på 
skolen, viste folk rundt, fortalte om IT-hjælpemidler, sørgede for kaffe og vi-
ste det flotte linjefagsshow i hallen hver time. Alt i alt en dejlig dag og week-
end på Vrigsted Efterskole. 

SHOs kontaktgruppe 
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JUL PÅ VRIGSTED EFTERSKOLE 
 

Starten på juleugen var vi til terminsprøve, men da vi kom til torsdag, pynte-
de vi juletræ med julemusik til, og der var nogle andre grupper, der lavede 
noget underholdning. 
Om aftenen fik vi dejlig julemad med det hele og lærerbetjening, og lærerne 
vaskede op. 
Så dansede vi rundt om juletræet, og bagefter kom en af lærerne udklædt 
som julemand, og to lærere med to store skåle slik, som de delte ud… jule-
manden fortalte julehistorie, imens vi spiste slik. 
Næste dag kom vore forældre, og så gik vi i kirke. Bagefter gik vi tilbage til 
efterskolen, hvor lærerne serverede risengrød for os alle sammen, og vi hyg-
gede og sang julesange. 

Mads, Ian, Jonas Christian og Nicklas  
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UDDANNELSESDAGEN 
 

Uddannelsesdagen er 
god for dem, der ikke 
ved, hvad de vil være. 
Den må gerne ligge 
tidligere, så man kan 
nå at snakke med dem 
fra uddannelserne, in-
den man skal vælge 
ungdomsuddannelse. 
Det er godt at have 
sine forældre med, da 
det godt kan være 
svært at huske alle de-

taljerne, og så er der også nogen til at spørge ind til det, som man måske er 
lidt for genert til at spørge om. 
Det er fedt at snakke med elever, der er i gang med en uddannelse, som 
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tidligere har gået på Vrigsted Efter-
skole. Det giver et godt indblik i, 
hvordan hjælpemidler bliver brugt 
også i ungdomsuddannelserne, så 
der er mulighed for at følge den 
drøm, man har for uddannelse. 

Cecilie, Jonas, Mathias,  
Michael og Nicklas 
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FAMILIEDAG 
 

Den 10. maj var der noget, der hed 
familiedag, som gik ud på, at eleverne 
måtte tage deres familie med. Vi skul-
le møde klokken 15, fordi vi skulle lave 
Gymnastikopvisning, som startede 
klokken 16. Da vi var færdige med 
den, var der så fællessang. Da vi var 
færdige, var der nogen Aktiviteter, 
som man kunne lave med sin familie. 
En af de populære aktiviteter var f.eks. 
en minigolfbane, som valgfag værk-
sted og nogle pedeller har lavet. 
Da klokken var 17.45, var der Folke-
dans nede i vores hal, og da klokken 
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var 18 var der spisning for alle dem, der var der, og derefter var det hele over-
stået.  
Vi synes, at det var godt og hyggeligt at være sammen med ens familie og 
vise dem, hvad vi går rundt og laver, når vi er på efterskole.  

Jonas Chr. og Michael Fuglsang 
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XXX KONCERTER 
 
I samarbejde med ROSA  -  Dansk Rock Samråd  -  har vi haft besøg af fem 
kunstnere/bands i dette skoleår. 
 
Den 8. september 2014: Karl William 
 
Den 24. september 2014: Kamilia Amélie 
 
Den 28. oktober 2014: Keep Camping 
 
 
Den 7. januar 2015: Quick Quick Obey 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Den 28. januar 2015: M. C. Hansen 
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DESIGN 

 
I design har vi arbejdet med glas, per-
ler, teltekjoler, billeder og mm. 
Det har været super fedt at have de-
sign som linjefag, da vi kan lade fanta-
sien løbe løbsk i fem timer om ugen.  
Vi har blandt andet lavet glasmasker 
og glasfade, hvor vi havde temaet 
modsætninger. Vi har haft projekt, hvor 
vi lavede en kæmpe perleplade på 45 
plader, som vi syntes var et mega fedt 
projekt, som os elever fik lov til at sæt-
te i gang.  Vi har også lavet stencil tryk, 
hvor vi har hængt det op på skolen, så 
den blev mere festlig. Designlinjen gør 
meget ud af at sætte sit præg her på 
skolen, så elever og lærere kan blive 
inspireret af vores kreative  indslag. I 
starten af skoleåret fik vi sat et mode-
show i gang, da vi syede kjoler af gam-
le festival telte, hvilket blev en kæmpe 
succes.   
Vi har blandt andet haft linjefagsdag, 
hvor vi har taget på museum og kigget 
på kunst, hvorefter vi har skullet lave 
vores eget kunstværk. Bagefter har vi 
taget ind i byen for at få inspiration, 
hvorefter vi har hygget med en kop ka-
kao bagefter.  Vi har lært hinanden at 
kende og knyttet nye venskaber fra an-
dre dele af landet. Vi har elsket at ha-
ve design som linjefag, da vi har kun-
net udtrykke os som personer. Vi kan 
klart anbefale at vælge design, hvis du 
kan lide at udtrykke dig på mange for-
skelige måder.      

Designholdet 
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OUTDOOR 
 

I løbet af dette skoleår har vi i outdoor 
lavet mange forskellige ting. Til at 
starte med kørte vi en masse moun-
tainbike (mtb). Vi har også sejlet me-
get kajak. Vi havde ofte valgmulighe-
den om at tage ud og cykle mtb eller 
ned og sejle kajak. Hvis vejrguderne 
ikke tillod os at sejle kajak, så gik vi i 
gang med at bygge vores egen mtb 
spor eller tage ud og geocache. Da vi 
kom til linjefagsdagene, var vi ude at 
cykle mtb i Bjerre Skov den første 
dag. Den anden dag gik vi i gang med 
dette års største projekt, det var tid til at bygge klatretårn. Inden juleferien var 
vi nede ved Vejlefjord og lave svedehytte og vinterbade. Vi byggede forsat på 
klatretårn og mtb spor, indtil anden periode med linjefagsdage, hvor vi næsten 
var færdige med at bygge klatretårn. Linjefagdagene tog vi til Mejlby Eftersko-
le, hvor vi havde vores ting til at ligge. Vi skulle cykle til Rold Skov, hvor et af 
de 10 spor ligger, som vi skulle ud at køre på, der kørte vi mtb i to dage.          

Outdoorholdet 
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MUSIK OG PERFORMANCE 
 

 
I starten af året lavede vi musik. Vi spillede flere numre. Det var sjovt. 
I performance har vi lavet freeze, flashmob, teatersport, improteater, stump 
og ”Songs in real life”. Vi har haft linjedage, hvor vi bl.a. så gysermusicalen 
”Ole Lukøje” på Fredericia Teater. Vi har også lavet vores eget musik og 
performance stykke, som vi viste for hele skolen.  
Vi har også lavet en stor musicaI. I år lavede vi ”Frost”, som er en historie, 
som Disney har lavet. Det var hårdt men sjovt. Vi knoklede fra morgen til af-
ten på forskellige værksteder. Der var nogen, der lavede kostumer, kulisser, 
lyd og lys, ”snebyger”, dans og skuespil. Vi viste den til en masse andre sko-
ler, og vores forældre kom til vores sidste forestilling.   

Cecilie Brigon, Mathias G. Stokholm  
og Jonas L. Rasmussen 
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SPORTSLINJEN 
 

 

I år har vi haft mange forskellige emner. Vi startede med løb og styrke, og i 
løbet af efteråret begyndte vi at bruge hallen i Barrit om mandagen. Den var 
heller ikke stor nok, så det var lidt fjollet at cykle derom til undervisningen. 
Efter jul har vi haft to linjehold i sport, det almindelige og et ultra lille tri-hold, 
hvor vi har trænet cykling og løb. Største bedrift var til stævnet på Midtjysk, 
hvor Hans vandt i duatlon på trods af, at der var en, der var hurtigere. Eller 
hvordan det nu var. 
På linjefagsdagene har vi lavet crossfit-bane og været i Kolding på Funky 
Monkey Park. 

Søren  og Jakob D 
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GYMNASTIK 
 
 

I gymnastik har vi gennem året 
arbejdet med spring og rytmik. Den 
første del af året er mest gået med 
at lære nye spring, og det har væ-
ret rigtigt spændende. Der er man-
ge, der har fået flyttet deres græn-
ser, og de tør mere og mere. Nog-
le har lært at lave baglæns salto, 
og andre har lært at lave en salto. I 
det sidste halve år er vi begyndt at 
øve serier. Dem har vi skullet bru-
ge i vores opvisning. Der var man-
ge sommerfugle i maven første 
gang, vi skulle vise vores opvis-
ning til mini-stævne på Bråskov-
gård, hvor Kragelund Efterskole 
også var der, men det var mega 
sjovt, og det var en virkelig fed op-
levelse, da vi var færdige. Det var 

vildt fedt at være til gymnastikstævne i Forum Horsens, selvom vi ikke var 
der for at lave opvisning. 

Joachim og Ekrem  
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ELEVER 2014  -  2015 
Navn Adresse Postnummer og by Mobiltelefon 

Alikhan Mahmoudi Melhedevej 17 7160 Tørring 4263 0182 

Anders Chr. Rungborg Øhovedvej 4 8420 Knebel 2374 0127 

Andreas M. Brandsborg Marsvej 27 8723 Løsning 2985 9317 

Anna Kirstine Jakobsen Kirkebakken 4 7800 Skive 2612 0355 

Anna-Lena K. Stölting Böhnrüher Weg 14 D-24360 Barkelsby 9196 4989 

Anne R. Ravn Blansskov 17 6400 Sønderborg 2779 7430 

Aslak B. Falck-Rasmussen Strandvejen 81 8305 Samsø 5240 5882 

Bo D. Petersen Rødmosevej 144 6052 Viuf 6077 3251 

Casper K. Hansen Møllestien 8, Lindved 7100 Vejle 4061 3929 

Cecilie B. S. Hansen Neergårdsparken 2  2. th. 4000 Roskilde 2116 6764 

Cecilie Brigon Krengerupvej 51, Erritsø 7000 Fredericia 2871 4074 

Cecilie H. Pedersen Lindevej 13 8700 Horsens 2845 5566 

Cecilie M. Baunsgaard Søndermarken 10, Sdr. Vissing 8740 Brædstrup 5325 1410 

Cecilie S. Christiansen Skanderborgvej 23 8751 Gedved 4050 1812 

Charlotte K. Nielsen Vibeægvænget 155 5250 Odense SV 2334 8724 

Clara M. K. Arnved Forårsvej 39 3460 Birkerød 2117 5210 

Colin Asmuss Heidbergweg 30 D-24392 Süderbrarup 1736576530? 

Daniel K. Steger Lærkevej 24 6400 Sønderborg 2728 7384 

Ekrem Ferizi Bøgevej 18 6000 Kolding 2782 9002 

Emilie S. Christensen Ålevænget 45 4760 Vordingborg 3133 8565 

Emma-Sofie Fausø Bakkendrupvej 4, Bakkendrup 4281 Gørlev 2933 6580 

Frederik H. Henriksen Knudmoseparken 70 7400 Herning 4274 5838 

Frederik H. Vester Blåstjernen 2 5220 Odense SØ 4250 2202 

Frederik V. Bondegaard Vejlevej 14 7160 Tørring 4197 3728 

Frederik V. Pedersen Årupvænget 57 8722 Hedensted 2634 2792 

Hannah D. Fromm Am Wald 51 D-24229 Freidorf 004915750728722 

Hans V. Petersen Højgårdvej 15 7100 Vejle 5114 7100 

Henriette C. Larsen Lykkenshøj 53 8220 Brabrand 3022 4639 

Ian H. G. Nielsen Skærvegyden 40 8723 Løsning 6061 7164 
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ELEVER 2014  -  2015 

Navn Adresse Postnummer og by Mobiltelefon 

Jacob A. Villadsen Åkrogs Strandvej 29A 8240 Risskov 2282 1228 

Jakob N. Ditlevsen Roukær Alle 36 8270 Højbjerg 4169 5939 

Jannik J. B. Hjortby Løget Høj 39A 2. th. 7100 Vejle 3027 8427 

Jessica S. Thomsen Juelsvej 6 8700 Horsens 6044 5650 

Joachim A. S. Hansen Amelies Vej 30 8700 Horsens 4022 0337 

Jonas Chr. B. Hansen Risengård 17 8700 Horsens 2715 7383 

Jonas E. Juhl Storegade 14 st. 8382 Hinnerup 2228 7023 

Jonas L. Rasmussen Lindevej 2 8783 Hornsyld 2140 4374 

Josefine Bisgaard Strands Bygade 8 8420 Knebel 5177 3686 

Julie G. Schreiber Fjordparken 312 8700 Horsens 4222 5850 

Julie L. Rønfeldt Oventoften 31 8751 Gedved 6088 5939 

Julie Munk Fruerlundvej 4 8620 Kjellerup 2616 9657 

Kamilla V. Kappel Sandbjergvej 26, Søvind 8700 Horsens 2247 0090 

Karen E. Malberg Edvard Thomsens Vej 2B  4. tv. 2300 København S 6128 2986 

Katrine V. Lildholdt Nørbyvej 30, Løjt 6200 Aabenraa 5329 0421 

Kheila P. Simonsen Østerbakken 24 8950 Ørsted 6076 5055 

Lasse H. Iversen Midtkobbel 6 6440 Augustenborg 5057 6899 

Laura Holm Finlandsvej 2B  2. th. 7100 Vejle 2750 5540 

Laura T. V. Nielsen Kirkevej 7B, Thorsager 8410 Rønde 2812 4084 

Leo Nagel Sprenger Str. 12 D-24229 Strande 004915782528430 

Line Nielsen Østerbyvej 11, Nim 8740 Brædstrup 2864 0722 

Line Pedersen Nygårdsvej 11, Vinding 8654 Bryrup 2721 1442 

Lukas Kilbak Steinberg 7 D-24229 Dänischenhagen 004915773965816 

Mads A. Hvistendahl Vårlyngen 52, Stige 5270 Odense N 2043 2669 

Mads E. Laugesen Bøgelund 7, Ødsted 7100 Vejle 2574 2266 

Mads S. Andersen Viaduktvej 25  1. th. 7000 Fredericia 9154 2826 

Marc T. Poulsen Klintholmvej 9 5874 Hesselager 3131 9796 

Marie Y. B. Toppenberg Guldborghave 48 4862 Guldborg 2425 8448 

Mathias G. Stokholm Brorsonsvej 61 8723 Løsning 2380 4847 
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ELEVER 2014  -  2015 
Navn Adresse Postnummer og by Mobiltelefon 

Mattias Bruun Mågevej 15 7100 Vejle 7124 5918 

Max H. Nielsen Eskebækparken 1  1. th. 8660 Skanderborg 2213 0757 

Melani L. Larsen Flakkebjerg Elmevej 14 4200 Slagelse 4144 5708 

Michael Fuglsang Brunkær 5 6064 Jordrup 2449 8022 

Mike B. Andersen Vestergade 37d   2.th. 7100 Vejle 6127 4117 

Mike L. J. Kanstrup Midterfolden 12 7150 Barrit 2441 4803 

Mikkel L. Malm Søvænget 18 4621 Gadstrup 2246 2607 

Mikkel S. Justesen Klaus Berntsens Vej 292 5260 Odense S 2267 5829 

Morten Elener-Nielsen Præstegårdsvej 12, Jernved 6771 Gredstedbro 5363 9489 

Nele Brandt Norderstr. 25 D-24340 Eckernförde 004917656652947 

Nicklas Chr. Jensen Skærvegyden 33 8723 Løsning 5238 8546 

Niels Erik A. Svendsen Skanderup Landevej 28 6640 Lunderskov 2876 0407 

Niels Eriksen Højkildevej 1, Ørum 8721 Daugård 2232 2189 

Nikita Brix Vinkelvej 52 st.tv. 4760 Vordingborg 2942 5412 

Nora G. Olsen Græsvangen 44C  st. 8381 Tilst 2916 9195 

Oliver Chr. Petersen Gormsvej 32 st.tv. 7400 Herning 2812 5168 

Pernille Rasmussen Skovbrynet 25 7130 Juelsminde 2971 2498 

Phillip A. A. Urbak Kvædevej 23 8543 Hornslet 4230 9584 

Rikke T. Ladefoged Merkurvej 4 7100 Vejle 2617 2695 

Robert Z. Nielsen Liljevænget 25 5492 Vissenbjerg 2496 9022 

Sara L.L. Kallesøe Bushøjvej 225 8270 Højbjerg 2173 7274 

Sara Lorentsen Nordskovvej 15 8361 Hasselager 2511 2815 

Simon B. Karlander Skolegade 42  3. th. 7100 Vejle 5040 3178 

Stine Nielsen Østerbyvej 11, Nim 8740 Brædstrup 2853 9116 

Sven J. B. Vesti Præstekravevej 46 8541 Skødstrup 2056 1546 

Søren S. Hedegaard Rosenvænget 26 8362 Hørning 6023 3820 

Tobias Munch Elleparken 90 8520 Lystrup 2985 8626 

Tobias S. Lund Peterminde 17 8960 Randers SØ 2218 6298 

Trine Madsen Østerskovvej 15 6000 Kolding 2075 0885 
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GALLA 

 


