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Mange nye erfaringer er gjort, gode venskaber er
knyttet, masser af lektier er blevet læst, det er forår, snart sommer.
Sidste skoleår holdt vi 10 års jubilæum. En stor
tak til alle, der var med til at fejre os. Og selvfølgelig en særlig stor tak til Vrigsted Efterskoles Elevforening for arrangement og gave. Den årlige
gammel-elev- dag var en ganske særlig dag, hvor
der blev gjort rigtig meget ud af alt, og det var dejligt at se så mange gamle elever.
Elevholdet sluttede skoleåret af med en flot opvisning.
Efter sommerferien mødte et nyt hold glade elever op, vi tog godt i
mod dem. Eleverne gik et skoleår i møde med mange nye udfordringer.
Efter et efterår og en vinter med byggerod og byggeri kunne vi tage
nye lokaler i brug.
Den 31. januar holdt vi forældremøde og præsenterede de nye lokaler.
Og hvor er det dejligt, at vores gamle skole nu hænger sammen med
noget nyt.
Vi har fået fint rengøringsrum, gode klasselokaler, nye kontorer til
køkkenpersonalet og viceforstander, sekretær og forstander.
Udeområderne er ved at være færdige, og her er blevet rigtig flot.
Ved den årlige generalforsamling holdt vi indvielse med gymnastikopvisning, korsang og buffet.
Skolen fremtræder nu som en fin moderne skole. Vi har nye elektroniske tavler i de fleste lokaler, computerne bliver brugt overalt i alle fag.
Det er nødvendigt at kunne tilbyde et godt miljø i fine omgivelser. Elever, forældre og personale forventer gode faciliteter, og der stilles
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krav til faglokaler og opholdsrum. Skolen er ved at være udbygget,
men vi ønsker os da stadig flere faglokaler. En moderne skole med
tilbud om 10. klasses prøver og Folkeskolens Afgangsprøver skal
selvfølgelig have gode forhold. Vi ved også, at vores specialiserede
undervisning kræver både plads til det fælles og plads til studier i mindre grupper. Eleverne kommer for at få flere muligheder i livet, oplysning, viden og mod på at gå i gang med en ungdomsuddannelse.
Vi mener, at vi lever op til elevernes forventninger, og vi ser heldigvis
de gode resultater. Stolte unge mennesker, der med efterskolebeviset
i bagagen går ud i ungdomslivet.
Vi deltager stadig i forskningsprogrammet Unge Skriver Løs Med It.
Programmet undersøger, hvor meget man får ud af at skrive med it,
og allerede nu kan man måle gode resultater. Det regnede vi da også
med, fordi vi i mange år har set, hvor godt det går med at skrive og
læse med it-hjælpemidler. Programmet udføres af ordblindeefterskoler sammen med Dansk Videnscenter for ordblindhed.
Også i år har vi haft rigtig mange gode oplevelser, både her i Vrigsted
og ude i verden. Lejrskole i Østrig med bunker af sne, mange idrætsstævner, og i dette skoleår har vi vundet mange kampe. Flot opsætning af musicalen Askepop.
Vi stiller med et hold til sommerens DGI Landsstævne 2009 i Holbæk, 17 elever har meldt sig og skal være en del af det store efterskolehold. Det bliver en fantastisk oplevelse, og eleverne øver sig og
glæder sig.
Ligesom vi har dette årsskrift, kan man også finde os på vores hjemmeside og på facebook.

Tak for et godt skoleår.
Kirsten Weile
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17. august

Skolestart

18.-19. august

Introdage

25.-29. august

Studie-/teknikdage

1.-5. september

Friluftstur til Sletten

8.-12. september

Fysik/geografi/biologi emnedage

15.-19. september

Samfundsfag/historie/kristendom emnedage

19. september

Forældredag

24. september

Fodboldstævne i Horsens

26.-28. september

Blive-weekend

28. september

Efterskolernes Dag

10. oktober

Skolernes motionsløb

11.-18. oktober

Efterårsferie

22. oktober

Besøg af orkesteret fra ”Husholdningsskolen”

25.-26. oktober

Gensynsweekend i Elevforeningen

3.-7. november

Obligatorisk brobygning

6. november

Koncert ved ”Young Steel” FDF orkester

10.-14. november

Praktik

16.-18. november

Blive-weekend, Ollerup Gymnastikhøjskole

19. november

Musical på Flemming Efterskole

24. november

Besøg af Trafikinformatør

25.-26. november

Projektforberedelse

1. december

Projektforberedelse

1. december

Juleklip

3. december

Projektforberedelse

6. december

Håndboldstævne
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8.-12. december

OSO/projektuge

17.-18. december

Terminsprøver

20. december

Juleferie starter

4. januar

Juleferie slutter

5. januar

Casinoaften

13. januar

Slagboldstævne

16.-22. januar

Musicaluge

31. januar

Forældredag

7.-14. februar

Vinterferie

20.-25. februar

Skilejrskole i Østrig

9. marts

”Flammen og Citronen” i Megascope

12. marts

Slagboldstævne, skak, backgammon m.m.

24. marts

Basketstævne

6.-8. april

Humanistiske emnedage

16. april

Fotograf

20. april

Klimakaravanen på Bråskovgård Efterskole

23.-24. april

Temadage

29. april

Svømme-/triatlonstævne

30. april

Nye elevers aften

2. maj

Gammel elevdag

4.-14. maj

Skriftlige prøver

17.-20. maj

Naturfaglige emnedage

19. maj

Hellebjergstævne

27. maj

Musikfestival på Bråskovgård Efterskole

2.-19. juni

Mundtlige prøver

22.-25. juni

Afslutningsuge

25. juli

Afslutning
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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
Frode Nielsen
Barrit Langgade 1, 7150 Barrit, tlf. 75 69 14 18
Eva Ehmsen
Kirketoften 1, Rårup, 7130 Juelsminde, tlf. 75 68 52 78
Bente Grønborg Jakobsen
Rosenvænget 17, 7130 Juelsminde, tlf. 75 69 46 29
Vivi Ottosen
Hornumvej 2B, 8783 Hornsyld, tlf. 75 68 82 26
Peter Grevsen, Ungdommens Vel
Krügersvej 70B, 7000 Fredericia, 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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Det er spændende, at skulle starte
på en ny skole. Det giver somme tider sommerfugle i maven, urolige
nætter og en spænding, der ikke bliver udløst, før man er på stedet, og
ser de andre elever og personalet
an.
Det er særligt, når mor og far endelig forlader skolen, at man for første
gang skal prøve at være der helt
alene, og ikke mindst turde vise
hvem man er og snakke med en
masse nye mennesker.
Der vil altid være en enorm forskel
på, hvordan den enkelte elev oplever sin
”første skoledag” på Vrigsted Efterskole, og det kan derfor være rart at
høre, hvordan den oplevelse var for
nogle af dette års elever.
Her følger en beretning om de første dage på skolen set med elevbriller.
De første dage i skoleåret lærte vi vores nye programmer at kende. Både
første års eleverne og anden års elverne fik en uges undervisning i programmerne, imens vores it mand Knud hjalp os med at installere programmerne
på vores computer.
Dagene gik, og vi lavede nogle forskellig lege, så vi hurtigere kunne lære
hinanden at kende. Vi blev blandet lige fra 14-17 års alderen.
Vores første aften på Vrigsted sad vi alle ved bålet og sang sange, fik kage
og drak saftevand.
”Jeg husker, at jeg slet ikke var nervøs, fordi jeg vidste, at jeg kunne støtte
mig op af alle de aktiviteter der var, så jeg ikke skulle tænke på, hvad jeg
sku’ gøre af mig selv.”
Hvorimod der var andre, der havde hjemve, og derfor gerne ville hjem. Men
det hele gik over, og skoledagen meldte sig.
Mads og Betina
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Sletten er en lejrtur i begyndelsen af skoleåret, for
at man kan lære folk at
kende.
Vi er på Sletten i en uge for
at blive rystet sammen. Det
er en græsmark ved Himmelbjerget, hvor man kan
se vandet. Det ligger i en
skov, hvor vi bygger bivuakker, som vi sover I.
Vores var bare den bedste
lejr, fordi vi havde nogle
gode ingeniører, mener
Henrik og Michael stolte.
Anna protesterer lidt. Hun vågnede i den dårlige ende af pige bivuakken,
klokken 3 om natten, og alt var gennemblødt, så hun blev nødt til at slæbe
alle tingene op på toilettet og tørre dem med blæseren, og derefter gik hun i
bad for at få varmen. Men i løbet af dagen gjorde vi bivuakken bedre, så resten af ugen sov hun tørt og så godt, som man nu kan på jorden.
Anna syntes til gengæld godt om maden, som vi lavede over bål. Der var en
dejlig masse kød, og der var en hyggelig snak med alle folkene i teltet, når vi
sad og spiste sammen.
Man bliver rystet sammen ved at skulle arbejde sammen, siger Henrik. Så
lærer man hinanden bedre at kende, og det giver nye venskaber. Det er en
god start på skoleåret.
Der var mange forskellige aktiviteter, og Michael kunne bedst lide kano.
Henrik kunne bedre lide tømmerflåden. Der blev man våd helt op til navlen.
Pernille syntes også, kano var nummer et. Jeg har aldrig prøvet at padle i en
kano før, så man skulle være sammen med en, der var god til det. Jeg blev
makker med Betina, og hun var rigtig god til at padle, men så gik det galt, da
vi kom ud på det dybe vand. Selv om Betina havde forklaret, hvad jeg skulle,
styrede jeg lige ind i sivene, så vi sad fast og måtte have hjælp af en anden
båd. Men vi hyggede os med at synge undervejs, og det var rigtig sjovt.
Indtil nu havde vi kun snakket sammen ved middagsbordet, men efter denne
tur, kom vi til at snakke meget mere sammen.
Brobygningsklassen
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FED FREDAG
Fredag aften udviklede sig til at blive en fed fredag. Alle eleverne skulle blive
på skolen, og vi havde bl.a. karaoke i fitness. Der var chips og sodavand, og
masser af sang. Stemningen var bare så god og til sidst stod alle op på stolene og sang, der var ikke en eneste, der ikke sang med. Det er nok den bedste fredag i vores liv.
AKTIVITETER LØRDAG
Om lørdagen skulle man være på linjefagsvalgholdene. Vi skulle i fællesskab
finde frem til, hvad man skulle lave under søndagens åbenthus? Nogle skulle synge sange til vores musical, og andre skulle lave gymnastik eller boldspil. Der var også nogle, der skulle vise rundt på skolen på selve dagen, og
enkelte blev valgt til at skulle vise de hjælpeprogrammer, vi får på vores computer, og hvordan man bruger dem.
Om aften fik vi noget rigtig godt at spise, og stemningen var atter god.
EFTERSKOLERNES DAG 28. SEPTEMBER
Det blev søndag, og vi skulle lave de ting, vi havde aftalt om lørdagen. Vi
ventede spændt på, at gæsterne skulle komme, og da de kom, blev de taget
godt imod og vist
rundt på skolen. Efter
at have set alt kunne
familierne komme til at
snakke med en af vores lærere, om hvad
man præcis går og
laver her. Der kom
godt nok mange mennesker, men det gik
godt, og alle var glade, men udmattet til
sidst.
Skøn weekend!
Malene P. og Katja
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Det var sjovt at
ha’ Skolernes
Motionsdag,
men vi skulle
først gør rent
på hele skolen.
Så skulle vi
spille hockey
som det første,
og så skulle vi lave løb. Så skulle vi svømme og var tæt på at vinde over
brobygning, men de havde to points mere en os. Men det var sjovt at lave
Skolernes Motionsdag, og vi kom på anden pladsen.
UR danskhold

I påsken var vi i skole mandag, tirsdag og onsdag. Mandag og tirsdag skulle
vi arbejde i nogle grupper, hvor vi arbejdede noget med klima.
Mandag skulle vi se en film. Filmen handlede om klima forandringerne på
jorden. Al Gore fortalte om, hvordan vi kunne hjælpe jorden. Filmen handlede også om hans liv og hans familie. Han var god til at fortælle om det på en
god måde, så man forstod det, han snakkede om. Han havde været mange
steder henne for at fortælle om det. Til familie og byer. Og da den var færdig,
skulle vi arbejde i de der grupper til tirsdag, hvor vi skulle fremlægge.
Bent Bruuns danskhold
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Det startede med, vi skulle
spise morgenmad klokken
6:45. Da vi havde spist,
skulle vi lave madpakker.
Efter det skulle vi vente på
bussen, og den kom klokken 7:30. I bussen der sov
alle næsten, fordi vi skulle
være i bussen i to timer.
Da vi kom derhen, blev vi
hentet af en dame, som
sagde, vi skulle komme
ned i hallen, og der blev vi
delt op i hold, altså piger
og drenge hver for sig. Efter vi havde været igennem det, så det som pigerne havde lavet, skulle drengene lave, og det som drengene havde lavet, skulle pigerne lave. Og det gik
fint, og det var også hårdt, men så efter det havde vi spise pause. Så efter
det havde vi nogle forskellige ting vi kunne vælge imellem. Men vi havde
valgt klatring og fysik træning. Klatring det var sådan noget, hvor vi skulle
have et bælte på, og så skulle vi bare klatre op af en væg. Man kom længere og længere op, og når man ikke kunne komme længere, så blev du hejst
ned i det der reb, du havde på dig. Fysik træning det var sådan noget, hvor
vi skulle være to i hver
gruppe, og så skulle vi
gennemføre alle mulige
vægt ting. Der var 10 ting.
Da vi var færdige med
det, skulle vi ud og løbe
tre runder. Da vi havde
været igennem det, skulle
vi se dem, som der lærte
os noget, dem skulle vi
se, fordi de opviste. Efter
det skulle vi hjem. Og der
var alle bare død trætte i
bussen.
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På Vrigsted Efterskole handler projektugen om, at man starter med at have
projektforberedelse to uger før den store uge, hvor man finder et emne. I år
var vores overemne Traditioner. Man går sammen med en eller to i en gruppe og finder et delemne, som man skal arbejde med i en uge.
I projektforberedelsen laver man en problemformulering med nogle spørgsmål, som man stiller sig selv og svarer på hen ad vejen. Man skal også lave
noget kreativt, og det kalder man et produkt. Noget som man selv laver. Det
kan være alt, bare man selv har fundet på det. Man finder oplysninger om sit
emne og forbereder sit projekt. Når man kommer til projektugen, arbejder
man hele ugen med at sætte alle de oplysninger, som man har samlet, sammen. Man snakker sammen i gruppen.
Man skal også fremlægge alt det, man har lavet på den uge, så man snakker
sammen i gruppen og øver sin fremlæggelse mange gange, så man er klar
til, at man skal fremlægge foran lærerne og de andre elever.
Når hele ugen så er færdig, får man en karakter for det, man har lavet.
Oso opgave er for 10. klasse. De bruger vist lidt mere end en uge på at lave
opgaven. Man skal skrive fra sin skolegang til den dag, man står ude på sit
arbejde. De skal skrive om, hvordan de vil klare sig hele vejen. Hvordan de
vil gøre det. De skriver om deres fremtid med deres uddannelse. De kan også fremlægge, men de må selv vælge, om de vil fremlægge eller ej. Det er
noget, de selv bestemmer. Her er det den skriftlige opgave, der gælder. Ikke
så meget fremlæggelsen.
Michelle og Johannes
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Vi bruger Casino aften til at fejre nytårsaften på skolen efter juleferien Det er
en aften, hvor du har chancen for at være lækker. Vi får først fin mad. Tre
retter. Så hører vi Kirstens nytårstale, og derefter skulle vi synge nogle sange, inden vi gik fra bordet. Så skal der tages billeder af alle, også selvom
man ikke har gjort sig pæne.
Så begynder vi med at spille poker, Black Jack og roulette. Kristian og Søren sørger for musikken, så vi kan danse. Der er bar, som lærerne står for.
Klokken 22.00 kommer der nogle, der står for noget fyrværkeri.
Når der har været fyrværkeri, er der pølser, brød og sodavand bagefter, og
for Mads V var det det bedste på hele aftenen . Vi synes, det er en rigtig
hyggelig aften, man var sammen med vennerne på en anden måde end i
hverdagen.
Niklas Z synes, det er hygge og sjovt at være pænt klædt på, sådan at man
kommer til at ligne en gangster med jakkesæt og slik hår, og man går rundt
som en. Det er fedt, men jeg syntes, det var mega hygge.
Mads V synes, at det er en kanon aften, og man har det sjovt sammen med
venner, og man får god mad, og man får også danset lidt. Det kan ikke undgås.
Sine synes, det var en rigtig sjov aften, man ser vennerne på en anden måde end til hverdag. Man oplever dem mere på en festlig måde, og det synes
jeg var fedt. Og fyrværkeriet synes jeg er godt, for så oplever du også lidt
nytårsaften med dem fra skolen.
Niklas Z, Mads og Sine

13

Vi arbejdede med musicalen ”Askepop” i en hel
uge i januar, hvor der var en masse forskellige
værksteder, der arbejdede med hver sin opgave
i stykket. Der var lys og teknik, scenografi værksted, Multimedie, dans og kor, der havde en stor
andel i, at stykket blev godt. Og så var der selvfølgelig musicalholdet, der havde valgt stykket
og lært alle rollerne.
Jannick

Ja, jeg synes, vi havde travlt ovre hos os. Jeg
var på musicalholdet og skulle spille Moster. Jeg
skulle blandt andet både være med til en masse
optagelser sammen med Maria, der spillede min
datter. Vi skulle lave et filmindslag, der skulle
vises på storskærm inde i forestillingen, og så
skulle vi ind imellem øve på scenen og op i
”Krea” og prøve kostumer, hver gang de havde
brug for det. Det var tit, synes jeg.
Pernille
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Der var nogle sjove episoder. Trine
og Maria og jeg skulle optage, at
Trine skulle slås ihjel ovre i badet,
og så stod Søren og skulle optage
det, men da han trådte tilbage,
tændte han for vandet, så han blev
rigtig våd, men Jakob nåede heldigvis at gribe kameraet, så det ikke blev ødelagt.
Jeg var i værkstedet, og vi arbejdede hårdt på kulisser. Vi regnede
alle materialer ud – hvor meget vi
skulle bruge. Vi fandt bl.a. ud af,
hvor mange paller vi skulle bruge
til scenen. Den byggede vi af paller med plader oven på.
Klaus

Jeg var med til at bygge
væggen, og så byggede
jeg baren også. Vi byggede den for høj i starten, så
vi var nødt til at skære noget af benene. Ellers var
den for høj, når de skulle
stå ved den, og så fordi
pigerne skulle op at danse
på den, og de synes, den
var for høj.
Kristian T

Når jeg tænker tilbage på
ugen, husker jeg, at jeg fik
meget ondt i halsen, fordi jeg
var med i koret, og vi sang
hele dagen næsten, og det
var hårdt for halsen, men det
var sjovt alligevel.
Jesper
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Jeg var på danseholdet,
og vi skulle danse til
sangene i Askepop. Jeg
var så heldig at have en
god dansepartner, og
det var fedt at være på
scenen og danse. Vi
havde et lille uheld med,
at musikken gik ud under generalprøven, så vi
stod og kiggede fortvivlet på hinanden og vidste ikke, hvad vi skulle,
men så kom musikken
heldigvis igen. Mine bedsteforældre var kommet for at se stykket, og det var
fedt hele vejen hjem at snakke med dem om oplevelsen. Og jeg har hørt
Askepop en hel måned bagefter.
Anna S
Vi havde en hyggelig uge, hvor vi arbejdede mere på tværs af holdene end normalt. Det gav et andet sammenhold. Normalt er vi delt op på forskellige danskhold, så det var dejligt at være sammen
med nogle, man ikke har haft så meget
at gøre med før.
Jakob
16

Det hele startede med, at vi
skulle køre i bus i 16 timer.
Det var jo meget surt, men
bare det, at vi nu var på vej,
var godt, for så vidste man, at
vi var på vej. Så selvom vi
bare skulle køre så længe,
var alle glade.
Det havde været en lang dag/
nat, og alle var bare så træt-

te, men da vi skulle til at stå på ski, var alle glade.
Der var lidt forvirring, da vi skulle på de forskellige
hold, men da det var på plads, gik alt godt.
Søndag, da vi skulle op på bjerget, var det meget
bedre for alle vidste, hvor de skulle være. Der var
meget med de samme øvelser. Det kunne godt have
været nogle andre øvelser end det samme igen og
igen, men det skal være sådan, for at man kan blive
en god skiløber.
Da vi fik lov til at køre for os selv, kørte jeg med Ole,
Simon og Alexander. Vi var på udkik efter nogle hop,
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og så skulle vi ind imellem nogle træer. Simon
kørte som nummer to og Alexander som nummer tre, og så stoppede Simon, og Alexander
så det, men han kørte lige bag ham og nåede
ikke at stoppe. Han kunne køre ind i ham eller
ud i træerne, så han kørte lige ind i et træ, og
træet knækkede i to. Det så bare så godt ud,
så jeg syntes, han skulle have Smileyhjelmen, og det fik han.
Den andensidste dag skulle vi køre en tur, og
vi skulle fotograferes med
den ene ski oppe. Det var så
godt, da vi skulle tage billedet, og vi talte om, at vi skulle
vælte en …
Den sidste aften ville vi lave
et isbord. Og så skulle vi
hjem. Alle var trætte.
Michael H N
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Onsdag morgen stod alle drenge
klar til, at bussen skulle komme,
men det gjorde pigerne ikke.
Men det kunne være lige meget,
da bussen ikke kom til tiden. Kristian var på vej ind for at ringe,
men det nåede han ikke, for der
kom bussen, som skulle have
været der kl.8.15. Men nu sad vi
alle i bussen på vej til Horsens,
hvor vi skulle spille.
Endelig nåede vi frem, men Kristian stod virkelig i et deltidsjob,
for han ville se begge kampe,
men kunne ikke, så han valgte
drenge, for han troede, vi ikke
kunne styre det selv. (Også fordi han bedst kunne lide drenge.) Vi gik ned til
bane 13, hvor vi skulle spille mod Koldinghus, hvor vi vandt 6-0. ”Yaaer”.
Efter den kamp skulle vi spille mod Ågaarden, hvor vi igen vandt mega stort
over dem 10-0.
(Sådan drengeeee.) Nu skulle vi spille mod
nogle, der var
bedre end de to
første, og det var
Flemming, men
vi fandt ud af,
det var ikke noget særligt - det
blev til en 6-0
sejr.(Vi gjorde
det igen hehe.)
Men den kamp
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tog hårdt på os, så da vi mødte Vejle, tabte vi 1-0 (kom igen drenge). Kristian ville tjekke, om vi stadig kunne komme med i finalen. Vi ventede en halv
time, og der kom han så med smil på læben og sagde ”Vi kan nå det endnu”.Vi skulle spille mod Bråskov, hvor vi ikke klarede os så godt i første
halvleg, men i anden halvleg viste Mads, at han kunne gøre noget rigtigt for
en gangs skyld, hvor han scorede 5 mål, og kampen endte med 6-2 til os.
Det fik os alle sammen til at tænke (vi kan godt). Så skulle vi i finalen mod
Vejle Idræts-Efterskole igen, og det var den mest ligeværdige kamp, hvor til
sidst, med tre minutter tilbage, de fik scoret et mål, så vi tabte kampen 1-0,
men vi var ikke kede af det, for det var den mest fede kamp, vi nogensinde
havde spillet her på Vrigsted Efterskole.
Mike og Michael H N

Det hård arbejderne basket hold kom til Kolding til basket stævne. Vi tog
bussen fra Vrigsted Efterskole til Kolding Idrætsefterskole klokken 8 om morgenen. Vi havde 2 timer i Kolding, før vi skulle spille. Tiden gik med at se
vores modstander an. I starten var det usikkerhed, da vi så, at Vejlefjord og
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Vesterlund havde nogle
gode spillere. De spillede
en kamp uden lige, men
Vestelund løb med en klar
sejr. Alle var spændte, da
vi skulle spille mod Kragelund Efterskole. Vi spillede en meget svær kamp,
den stod meget lige, og
det ente med, at vi med
held vandt. Dette var ikke
så godt, da vi vidste, det
var de dårligste hold, og
de fik tæsk af både Vesterlund og Vejlefjord. Den næste kamp var mod Elbæk Efterskole, og den
gik godt . Vi vandt uden besvær, fordi vi gjorde spillet let ved at spille sammen. Nu følte vi, at det gik godt, men vidste også godt, at vi skulle passe på
med optimismen, da vores næste modstander var Vejlefjord. Kampen for at
vinde startede godt. Vi var parate til at møde Vejle, vi kom lidt foran i starten.
Men tingene skulle ikke være sådan. Det endte med, Jesper B gik ind og tog
nogle dyster med modstanderen. Dette viste sig at være svært, da modstanderne hidsede sig op. Men Vrigsted spillerne bevarede roen og spillede sit
spil.
I halvlegen kom en spiller over og pustede sig op. Dette gjorde ikke noget
ved Vrigsteds
mandskab, de
spillede videre
og endte med en
sejr på 13-2. Så
kom den længe
ventede Vesterlund. Vi vidste
også, at dette
var et godt hold,
og vi tror, vi skulle have tæsk,
men det viste sig
endnu en gang,
at Vrigsted
mandskabet
holdt ud, selv om
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det var en svær og lige kamp.
Så kom BGI, og Kristian ville have os til at vise BGI, hvem vi var i basket, og
at vi godt kunne slå BGI i noget. Vi startede med at være lidt bagefter hele
tiden, og sådan var det næsten hele kampen igennem. Men så kom de sidste 10 sekunder, og Michael laver et skud, som bliver slået ud af en BGI
spiller. Nu troede Vrigsted mandskabet, at semifinalerne var væk, da der
stod 11-9 til BGI. Men så laver Jesper et skud ude fra tre point, og den går i.
Nu var det hjem, for nu stod Vrigsteds mandskab til at vinde, og det gjorde
de. Alle var glade, og Jesper B var nu en helt. Han havde givet Vrigsted en
chance mere til at vinde 1. pladsen. I finalen skulle vi møde Elbæk, som vi
vandt over i indledende runde. Vi var bagefter i hele kampen indtil 1 minut,
hvor vi så kom foran og vandt 14-10 og vandt hele stævnet.
Basketholdet

Torsdag d. 30. april var der nye elevers aften på Vrigsted Efterskole.
Alle var spændte. Kirsten holdt tale
for de nye elever og deres forældre.
De nuværende elever på Vrigsted
skulle vise gymnastikopvisning. Det
var meget flot at se på.
Lærerne gik frem, mens Kirsten
sagde deres navne og sagde, hvilke
timer de skal have til næste år. Eleverne Henning og Bettina viste næste års dragter frem og også refleksvest og cykelhjelm. Til sidst fortalte
Søren om hjælpeprogrammet CDord6 til oplæsning og skrivestøtte.
Derefter skulle næste års elever ud i tre lokaler. 8 klasse, 9. klasse og 10.
klasse skulle hver for sig møde de lærere, de skal have næste år.
Efter det gik alle de kommende elever ind i spisesalen og fandt deres plads.
Der sad kommende 2. årselever ved hvert bord, og vi skulle synge en sang.
Vi startede med at synge ”Livstræet”, og derefter skulle vi finde et fællestræk
for alle ved bordet. Det kunne for eksempel være fælles postnummer, samme efternavn, eller at alles mor hed det samme. Derefter skulle de nye elever lægge et puslespil, som forestillede en situation fra skoleåret. 2. årsele-
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verne skulle så forklare, hvad det
forestillede. Til sidst sang vi ”Til
min Marie”, og vi spiste kage.
Afslutningsvis skulle de nye ind
og prøve næste års dragter,
mens forældrene drak kaffe og
spiste kage.
MJK danskhold
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Traditionen tro blev der afholdt gammel elevdag på Vrigsted Efterskole den
2. maj 2009. Arrangementet var grundigt planlagt af elevforeningen, som
havde valgt at gå tilbage til den oprindelige model, hvor arrangementet starter om formiddagen og slutter hen på eftermiddagen. Dagen startede med
ankomst, registrering og der var kaffe og rundstykker. Efterfølgende var der
generalforsamling, hvor Christina Jensen og Mads Rasmussen var på valg.
Mads Rasmussen blev genvalgt, og nyvalgt blev Danny Kristiansen. Elevrådet havde forinden arrangeret valg af årsrepræsentanter, hvor skolens elever havde valgt Michelle Simonsen og Mads Brund.
Efter generalforsamlingen var der middag, hvor der var en særlig anretning
for jubilarer. Den øvrige del blev bespist med glaseret skinke, flødekartofler
og salat. En menu, som bestyrelsen fik meget ros for at have valgt. Efter
middagen valgte mange at hygge sig og snakke med gamle venner rundt
omkring, men der var også aktiviteter i hallen, som nogle valgte at hygge sig
med. Der blev også afholdt sangtime, med skolens pianist - Jette - ved tangenterne. Dette var en rigtig god oplevelse for de tilstedeværende, som var
meget ivrige efter at ønske alle de gode gamle numre fra efterskoletiden.
Dagen sluttede med kaffe og kage og endnu et varmt farvel til hinanden.
Alt i alt en rigtig god dag med glad stemning og gensynsglæde.
Elevforeningen

UDDRAG FRA TERMINSPRØVEN I SKRIFTLIG FREMSTILLING
Når jeg hører ordet forandring, tænker jeg på, da jeg startede i børnehave
og derefter startede i skole. Derefter skulle jeg skifte skole til en større skole, fordi der kun var op til syvende klasse på den skole, og efter den skole til
Vrigsted efterskole.
Men den forandring, jeg vil fortælle om, bliver mit skift fra skole til Vrigsted
Efterskole. Jeg startede heroppe sidste år 2007 og skulle møde en hel flok
nye mennesker fra hele Danmark. Jeg var godt nok nervøs, men jeg kom
ind på et firemands værelse, og der havde jeg det godt, og de tog godt i
mod mig.
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Tiden gik, og der var
nogle der blev smidt
hjem og kom tilbage.
Det var rigtig hårdt,
men vi kom over det,
Der var også mange
opture på skolen flere
end nedture. Der var
Sletten, skituren og
afslutnings turen. Det
var bare nogle dejlige
dage på de ture.
Vi havde meget sammenhold, så jeg følte
nærmest at vi var en
stor familie der passede på hinanden. Jeg har altid haft det svært, vil det lige
siges, men på den her efterskole fik jeg pludselig lyst til at komme i skole, og
det var en stor forandring, og de mange jeg snakkede med var også en forandring, for jeg har aldrig haft så mange at snakke med før. Det var som at komme i himlen, eller blive født på en frisk, for der var lige pludselig lys frem for
mig.
Det sidste halve år gik også så stærkt. Sidste skoledag var det, jeg husker tydeligst, at man skulle sige farvel til de nærmeste, som man havde kendt i et
år, og de bare skulle væk. Jeg græd og græd, det var rigtig hårdt at skulle sige farvel til det bedste år i mit liv. I sommerferien græd jeg også meget, for jeg
savnede godt nok mange af dem, og det gør jeg stadig. Jeg ville ønske af
mange af dem var her endnu, for jeg mangler dem stadig i min hverdag. Jeg
glædede mig godt nok til at se nogle af dem igen efter ferien, for jeg skulle jo
have et år mere med dem, og det er jo bare alle tiders, for så får jeg jo to års
venskab med dem, jeg kendte sidste år.
Det, som det her år har betydning, er, at jeg ikke troede, der var lys i min
fremtid mere, men det fik det her år mig til at indse, og hvor godt man endelig
kan have det, selvom man går i skole. Jeg vidste ikke, det var så fedt at være
i skole, når jeg altid har haft det svært, og jeg har lært heroppe, at de ikke ser
på, hvad man er dårlig til eller er grim, men de tager for personligheden, og
det synes jeg er så smukt, for det får jo også mig til at se på det indre og ikke
det ydre, så den her forandring har betydet en stor del af mit liv og hjerte. Og
vil gerne sige mange tak til Vrigsted Efterskole. Det var min store forandring.
Skrevet af Sine Lebæk
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Navn
Trine Larsen
Monique B. Hansen

Adresse
Kalkærparken 64
Palsgårdvej 12

Sine Lebæk
Katharina B. Madsen
Pernille K. Nielsen
Malene Rasmussen
Michelle L. Simonsen
Jannick Andersen
Jesper Bangsgaard
Mike J. Bentzen
Mads Brund
Jonas H. Ebbesen
Kristian Hansen
Ole Jakobsen
Christian Jørgensen
Lasse Jørgensen
Rasmus J. Lauridsen
Simon F. Mousing
Klaus S. Pedersen
Søren P. B. Pedersen
Michael B. Sørensen
Nicolai F. Sørensen
Johannes G. Sørensen
Henrik Tang
Micki Udesen
Christian Varde
Niklas H. Zackariat
Lau Rasmussen
Henriette H. Jensen
Rikke H. Pallesen
Anna Maria B. Spliid
Anna K. Sørensen
Katrine H. Sørensen
Louise E. S. Sørensen
Torben Andersen
Jakob A. S. Brundin
Martin Busch

Algade 63
Moselunden 2C
Rydbergsvej 9
Moldevej 51 st tv
Vestervej 5
Vestergade 9
Hyldebærengen 14
Vejlegården 2, 1. th.
Nørreskovvej 209
Toften 15
Elkjærvej 12
Højbyvej 24A
Bøgagervej 141
Pilevangen 14
Langgade 23
Helsingørsvej 8
Kildebjerggård 79
Hårupvej 12
Nordvej 2
Nørregade 44
Sdr. Vilstrupvej 129
Skolesvinget 62
Bondebjergvej 3
Holmevej 15
Gunilslund 128
Engkærgårdsalle 228
Ryvangsalle 8
Klochsvej 65
Bisgårdsvej 55
Esvej 17
Stationsvej 7
Vårkjærvej 28, 1. th.
Rostvedvej 13
Udsigten 12, 1.
Dysseager 25A

Boest

O. Hornbæk

Filskov
Mejrup
Højby
Hover
Bråskov
Donslund

Føvling
Sandby
Sdr. Vilstrup
Gyrslinge
Virklund

Rostved
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8270 Højbjerg
8766 Nr. Snede
5683 Hårby
8680 Ry
8920 Randers
7100 Vejle
8544 Mørke
4340 Tølløse
2670 Greve
2635 Ishøj
8382 Hinnerup
7200 Grindsted
7500 Holstebro
5260 Odense S
7100 Vejle
8783 Hornsyld
7250 Hejnsvig
3480 Fredensborg
4632 Bjæverskov
8740 Brædstrup
4520 Svinninge
8783 Hornsyld
6000 Kolding
8700 Horsens
4100 Ringsted
7100 Vejle
8600 Silkeborg
8340 Malling
8700 Horsens
7441 Bording
8300 Odder
8700 Horsens
8781 Stenderup
8260 Viby J
8410 Rønde
6000 Kolding
6580 Vamdrup

Telefon
86 72 23 35
75 77 19 59
64 77 11 59
28 19 30 80
86 41 03 05
86 37 62 60
59 16 11 60
43 90 16 14
26 59 65 71
86 91 23 28
75 34 82 95
97 40 54 55
65 95 97 28
75 85 38 87
26 28 85 13
75 39 61 59
48 48 48 86
56 87 09 88
75 75 35 83
59 46 07 01
75 68 79 89
75 51 30 21
75 64 30 61
31 52 32 00
61 14 08 94
26 44 39 00
35 10 18 45
41 42 09 12
86 86 21 13
86 54 18 01
75 64 01 42
75 68 14 67
86 14 99 46
86 37 37 24
75 52 97 64
75 58 27 85

Navn

Adresse

Nikolaj W. Christensen
Thais L. Hansen
Daniel Hartmann
Henning B. Hell
André Engstrøm
Mikael L. Jensen
Nichlas Jørgensen
Patrick B. Jørgensen
Nikei P. Khanna
Martin I. Kristensen
Martin Lorentzen
Kim K. Madsen
Søren Mikkelsen
Vilhelm Møller
Henrik S. Nielsen
Michael H. Nielsen
Thomas C. Olsen
Mads Vestergaard
Mathias S. Rahbek
Morten L. Rasmussen
Christian W. Skovgaard
Rasmus K. Sunesen
Mick M. Sørensen
Kristian E. Tøndering
Maria B. Damkjær
Charlotte Steenholt
Malene L. Petersen
Gabriella L. Trevathan
Matthias Munk-Pedersen
Betina A. Munk
Katja Davidsen
Anne J. Mortensen
Alexander Ditlevsen
Lina S. Jensen
Mia Mikkelsen
Stefanie Sterndorff
Camilla Laursen
Simon P. Kjeldgaard
Camilla Hasager
Rikke M. Jacobsen

Damtoften 7
Bøgebjerglund 11
Tiphedevej 2
Søderupvej 20
Stjærvej 18***
Blegindvej 59
Menuetvej 4
Vingstedvej 66
Spragelsevej 72
Galgebjergvej 23A
Lovbyvej 2
Gunnar Madsens Gade 22
Engparken 27
Küchlersgade 35
Langgade 23
Dalagervej 122
Bodøvej 114
Adelgade 62 1.
Møllegårdsvej 2
Lindevej 2
Skovsbovej 9
Vinderslevvej 42
Næsgade 14
Søndergade 10
Urtehaven 12
Åvænget 2
Solskrænten 4
Bjerget
Vindingvej 113
Haderslevvej 133
Moldevej 35, 4. tv.
Nybro 22, 2. sal
Søviggårdsvej 66
Holmensvej 16
Gantrupvej 17
Dagmarsvej 21
Kollegievænget 10D st tv
Solmarksvej 39B
Mindevej 4B, 1.
Pindsende 22

Telefon
Voerladegård

8660 Skanderborg
5492 Vissenbjerg
7200 Grindsted
Søderup
6230 Rødekro
Storring***
8464 Galten
8362 Hørning
8700 Horsens
7182 Bredsten
4160 Herlufmagle
Voerladegård
8660 Skanderborg
8700 Horsens
Gylling
8300 Odder
8783 Hornsyld
1774 København V
8350 Hundslund
8700 Horsens
8200 Århus N
5400 Bogense
Nørager
9600 Års
8783 Hornsyld
Nårup
5690 Tommerup
Vinderslev
8620 Kjellerup
5610 Assens
5492 Vissenbjerg
Taulov
7000 Fredericia
5492 Vissenbjerg
8220 Brabrand
Ornebjerglund 23 5492 Vissenbjerg
7100 Vejle
6000 Kolding
7100 Vejle
6200 Åbenrå
6851 Janderup
8400 Ebeltoft
8752 Østbirk
7080 Børkop
8700 Horsens
8240 Risskov
8450 Hammel
5610 Assens
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42 76 49 33
28 43 08 36
22 92 08 34
74 66 61 99
86 95 07 05
86 92 21 77
22 66 94 55
28 93 02 00
55 50 22 17
75 78 25 62
75 61 48 09
86 55 13 16
75 68 84 30
33 31 24 16
75 68 21 37
75 63 10 93
86 10 85 19
64 81 37 33
98 65 80 80
20 40 43 51
64 75 20 19
86 88 82 21
35 11 00 77
64 47 22 07
30 11 18 32
64 47 31 42
86 26 22 41
64 47 38 39
86 95 08 80
75 53 83 47
60 13 43 61
30 63 33 87
75 25 87 16
86 59 29 24
75 78 20 63
75 86 10 00
60 16 64 83
86 17 60 90
20 70 31 82
29 61 80 32
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