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 ”Jeg ønsker for alle, for enhver af jer, at I har indignation 
som motivation. Den er dyrebar. Når I bliver indigneret over 
noget, bliver I engagerede”. Sådan skrev Stéphane Hessel 

i 2010 i det lille skriv: ”Gør oprør!” Og opfordringen om engage-
ment har direkte adresse til ungdommen. Den lille bog er siden 
hen oversat til 34 sprog og solgt i over 4 millioner eksemplarer 
over hele verden.

Hessel blev født i Tyskland under Første Verdenskrig, under An-
den Verdenskrig deltog han i den franske modstandsbevægelse 
og i 1948 var han sekretær, da Menneskerettighedserklæringen 
blev skrevet. Gennem hans liv oplevede han enorme ødelæggel-
ser, men han så også, hvordan verdenen blev bedre og bedre. Han 
så, hvordan ekstreme politiske systemer i Europa op gennem det 
20. århundrede brød sammen af et pres indefra og udefra.

Løb kammerat, den gamle verden er efter dig
Ifølge Hessel er der stadig noget at løbe for. Men ikke løbe fra! 
Han minder os om, at skal der forandring til, så er der kun én ting 
at gøre, og det er at engagere sig. Engagere sig når man gerne 
vil, at noget skal forandres. Det kommer ikke af sig selv, hverken 
når det handler om de store spørgsmål i verdenen – planternes 
tilstand, forskellen mellem rig og fattig eller forvaltningen af 
Menneskerettighederne – eller det handler om de helt nære ting 
i hverdagen, som måske kunne blive en lille smule bedre, hvis 
vi engagerer os i det, vi er sammen om og prøver at skabe en 
forandring.

Hessels budskab er ikke, at man skal vende ryggen til alt det, 
man sidder midt i og så i øvrigt bygge sin helt egen verden. Hans 
budskab – direkte rettet mod ungdommen, men bestemt gæl-
dende for alle mennesker – er derimod at skabe en erkendelse af, 
hvor meget vi kan udrette ved at se på den verden, og det sted 
vi lever i og så bruge det af det, der er omkring os som et godt 
fundament for at gøre vores liv og hverdag bedre og derved skabe 
et fælles fremskridt. ”Det, der er ødelagt, skal repareres, og det, 
der er undertrykkende, skal ødelægges”, skriver han. Hvad kræver 
det af os? At vi tager ansvar, åbner munden og engagerer os.

Sådan må det også være på en efterskole. Det at være i et efter-
skolefællesskab må hele tiden være en insisteren på at ville se 
virkeligheden i øjnene og ikke føre hinanden bag lyset, men kon-
frontere hinanden med virkelighedens afgørende spørgsmål. Og 
virkeligheden er her også de helt nære ting, hvor det handler om 
at engagere sig i det fællesskab, man er havnet i – både når der er 
fest og glade dage, men ligeså vigtigt, når hverdagen banker på 
med de problemer, der af og til dumper ned til os.

Hvis vi ikke gør det – engagerer os – bliver det farligt. Så kommer 
vi til at stå overfor hinanden med korslagte arme og kræver vores 
ret over for den anden, og bevæger os dermed væk fra at kunne 
skabe en forandring til det fælles bedste.

Lige her mødes et helt almindeligt efterskoleliv med noget af 
det, som står i den lille bog nemlig, at når vi kommer til at indgå 
i fællesskaber, så er der ingen vej udenom.

Vi bliver tvunget ud i situationer, hvor vi må engagere os og tage 
stilling til en række spørgsmål. Hvem er jeg? Hvad vil jeg? Hvad 
tror jeg på? Det er herigennem, altså det vi vælger at tro på, at 
kæmpe for osv.,at vi – ung som gammel – lærer at leve vores eget 
liv og tage ansvar for det – og vigtigst – ikke lade andre styre, 
hvem vi skal være, hvad vi skal gøre, og hvad vi ikke skal gøre. De 
højtråbende tog måske fejl, de smarte tog måske fejl – hverda-
gen handler om alles liv!

Engager jer, og I skaber dermed grundlaget for at ændre en til-
stand til noget, der i højere grad vil være ønskeligt. Det kræver 
mod, men det driver demokratiet og fællesskabet. Sidegevinsten 
ved engagementet er udviklingen og dannelsen for den enkelte. 
Og netop her er vi ved essenens af, hvad efterskole handler om.

Tak for et meget anderledes år på Sundeved Efterskole.

God læselyst.

Peter Koldby Juhl, Forstander

Forord

Engagér jer!
– At have vundet livet forpligter til engagement
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Bestyrelsen

Du sidder nu med den nyeste udgave af årsskriftet for 
Sundeved Efterskole. Måske er du nuværende eller tidli-
gere elev, forældre eller medarbejder? Måske bor du i lo-

kalområdet eller også har du en helt anden tilknytning til skolen? 
Under alle omstændigheder binder adressen Bovrup Storegade 
5 os sammen, og vi er en del af et stort netværk. Vi har noget 
tilfælles.

Siden 1957 har unge mennesker haft deres gang på skolen, og det 
kunne være sjovt en gang at lave regnestykket over, hvor mange 
det er blevet til i tidens løb. Hvert år på Kr. Himmelfartsdag får 
man syn for sagen, når skolen fyldes af tidligere elever og medar-
bejdere, der vender retur for at få en god snak om tidligere tider. 
For andet år i træk har det ikke været sådan, og derfor savner vi 
igen i år billeder af jubilarer i årsskriftet. Så meget desto mere 
kan vi glæde os til den 26. maj 2022, når det endelig lykkes igen. 
Det tror jeg i hvert fald på.

For det er vigtigt at holde liv i traditionen, og det er vigtigt for 
skolen at holde fast i sit bagland, der skal være med til at sik-
re, at der til stadighed er folkelig opbakning til en efterskole i 
Bovrup. Vi har med andre ord brug for det netværk, vi for hvert 
skoleår er med til at udvide.

31.745 elever startede i år på landets 240 efterskoler. Det er re-
kordmange, og det kan man i den grad kalde netværksudvidelse. 
Det forpligter selvfølgelig både for skoleformen og for den en-
kelte skole, at vi tiltrækker en meget stor andel af de elever, der 
vælger at gå i 10. klasse. Skoleformen er for de 14-18 årige, men 

Årsskrift 2021
i de senere år har der været en bevægelse imod, at flere og flere 
vælger først at tage på efterskole i 10. klasse. Det samme gælder 
på Sundeved, hvor der nu er en 10. klasse mere, end der tidligere 
har været. Vi har dog stadig optag af elever til 8. klasse, så på den 
måde rammer vi stadig hele aldersgruppen.

Og hvorfor er der så flest elever i 10. klasse? Måske er du, der 
læser dette, klogere på det, end jeg er. Mit bud er, at der er en for-
tælling i samfundet om, at det er bedst at gøre grundskolen fær-
dig, før man tager et ekstra år, som ikke forpligter lige så meget. 
Det giver en forskydning fra 9. til 10. klasse. Og her har vi netop 
brug for dig, der er forældre eller elev i 9. klasse, til at udbrede 
kendskabet til, at man sagtens kan tage på efterskole allerede i 
9. klasse. Det kan være, du hører mere fra os om den sag.

Uanset hvilken årgang man tilhører, så er vi på Sundeved altid 
optaget af, at man får store fællesskabsoplevelser med fra sit 
ophold. Musicalen er netop gennemført, hver dag synger vi sam-
men, der er ture og rejser med fagligt indhold, og om få måneder 
begynder opvisningssæsonen. Medarbejderne sørger for, at fag-
ligheden er i top, og at vi på den måde sender unge mennesker af 
sted hver sommer, der er blevet lidt mere forberedte på at være 
aktive medborgere. Og hver eneste gang glæder alle sig til, at vi 
skal se hinanden igen med følelsen af at være en del af Sunde-
ved-netværket.

På hele bestyrelsens vegne ønsker jeg alle en glædelig jul, et godt 
nytår og god påske. 
Vi ses til Kr. Himmelfart!

I juni 2015 stod en grådkvalt 10. klasses pige og kunne ikke 
overskue at skulle sige farvel til sit hjem, sin hverdag, og sine 
bekendtskaber gennem to år. Derfor valgte hun i stedet at sige 
på gensyn til dette fantastiske sted, som hun gerne ville være 
en del af igen.

Mit navn er Lærke Bæk, og selvom jeg, med mine kun 22 
år, ofte er blevet forvekslet med en elev, er jeg officielt 
vendt hjem til det kære Sundeved igen som eftersko-

lelærer. Efter at have været elev i årene 13/14/15 på Sundeved, 
havde jeg et klart mål; jeg ville hjem til Sundeved igen. Jeg var ret 
sikker på at jeg skulle være lærer allerede inden jeg startede på 
Sundeved, men efter mine år på Sundeved, skulle jeg ikke bare 
være lærer. Jeg skulle være efterskolelærer på Sundeved og un-
dervise i matematik, gymnastik og fysik/kemi. 

I mine gymnasieår udnyttede jeg enhver mulighed for at tage 
hjem til Sundeved – bare for at være på mit sted. Jeg stødte til i 
køkkenet ved mange arrangementer på skolen, og til dagsarran-
gementer, hvor de godt kunne bruge en gammel elev til at tælle 
baner i svømmehallen osv. Det var min motivation i gymnasiet, 
at jeg skulle klare mig godt for at komme hjem til Sundeved igen. 
Da jeg nåede til slutningen af 3.g, søgte jeg som lærervikar på en 
lokal skole, men da Sundeved kort tid efter ringede og havde en 
stilling i køkkenet, var der ingen tvivl: KÆMPE JA PÅ DEN! Så ind 
med den syngende opvasker, der havde et repertoire lige fra Stig 
Rossens juleklassikere til samtlige Disney sange. Der begynd-
te at snige sig aftenvagter ind, og da Cecilie heldigvis skulle på 
barsel, åbnede den store mulighed som gymnastiklærer i et par 
måneder: OG DET VAR MEGA FEDT! 

Siden hen startede jeg på læreruddannelsen, med ét fortsat 
klart mål: Sundeved. Nu var der blod på tanden, og mandagsaf-
tenvagterne med elever overalt var helt fantastiske. Efter coro-
na-nedlukningerne, manglede jeg virkelig at komme ud og lave 
noget andet, end bare at sidde på min pind derhjemme og læse. 
Da Sundeved gav mig muligheden for at arbejde i hele august 
måned, var jeg lykkelig og elskede hver dag på arbejde. Det blev 
forlænget til jul, og til min store begejstring blev det til en fast 
stilling, som jeg dagen i dag er så heldig at være i. Jeg underviser i 
matematik, fysik/kemi og naturfag i 9.kl samt matematik i 10.kl. 
Så det er skræmmende tæt på mine drømme i 2015, og jeg er vild 
med det. 

Jeg vil på Sundeved give eleverne muligheden for at få et mindst 
lige så godt år, som jeg selv havde. Jeg vil vise eleverne, at man 
kan ufatteligt meget, hvis man bare tager en kæmpe JA-hat på 
og tør. De skal opleve, at jeg ikke kun går på arbejde for at få løn, 
men fordi jeg gerne vil dem og nyder min arbejdsdag, fordi de er 
en del af den. Hverdagen hernede er spændende og mangfoldig. 
Selvom jeg, her de første par måneder, har været helt bombet ef-
ter mange skønne indtryk og været langt ude over mine grænser, 
har det uden tvivl været det hele værd, for jeg er hjemme, og jeg 
er glad. Jeg er på mit rigtige sted.

Hjemme på
Sundeved igen

Af Kathrine Svane Christiansen

Af Lærke Bæk Nielsen
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Efter flere år som efterskolelærer har jeg erfaret, at ikke alle 
skoler er ens. Værdierne, relationerne, regler og rammerne og 
ikke mindst stemningen der bliver skabt på en efterskole, kan 
være med til at skabe tryghed og udvikling. Ikke blot for de 
unge der kommer her for at få det bedste år i eller for deres liv, 
men også for de voksne. Det er denne tryghed og udvikling, jeg 
ønsker at have i min dagligdag.

Man kan sige, at jeg har fået gymnastikken ind med mo-
dermælken, og det er en stor del af hvordan jeg iden-
tificerer mig. For nogle år tilbage blev jeg spurgt om; 

”Hvem er Maria uden gymnastikken?” Det kunne jeg faktisk ikke 
svare på. Mest af alt nok fordi det var en skræmmende tanke, at 
alt det man kender og elsker, pludselig ikke skal fylde så meget 
som det plejer og man måske gerne vil.

Som helt lille fandt mine forældre ret hurtigt ud af, at jeg havde 
talent indenfor gymnastikgenren. At det skulle være opvisnings-
gymnastikken, hvori fællesskab er i højsæde, jeg skulle ende ud 
med, tror jeg ikke, hverken de eller jeg selv havde regnet med.

Jeg har både dyrket idrætsgymnastik, hoppet rundt på en bom 
og svinget mig i barrerne. Blevet kastet op i luften og roteret 2-3 
gange, da jeg dyrkede akrobatik på eliteplan. Lavet spring hele 
vejen ned ad fiberbanen til powertumbling, for at jeg i 8. klas-
se fandt mig rigtigt til rette i opvisningsgymnastikken. Der hvor 
fællesskabet viste sig fra sin smukkeste side. Gymnastikken har 
altid fyldt meget i mit liv og det var her, jeg havde succes – ikke 
i skolen. 

Efter at have rejst verden rundt med gymnastikken og mærket 
rigtigt efter i maven, er jeg endelig begyndt på læreruddannel-
sen. Det er ikke nok kun at være Maria – Gymnastik- og danse-
lærer. Nu vil jeg gerne være Maria – lærer/efterskolelærer med 
alt hvad det indebærer. Det er ikke længere nok for mig kun at se 
dem udvikle sig i form af bevægelse, nu er jeg også nysgerrig på 
hvad de kan med hjernegymnastikken. 

Jeg har selv gået på efterskole i 3 år og dernæst 6 mdr. på høj-
skole. Det var først, da jeg kom på højskole og muligheden om at 
komme i efterskolepraktik, at jeg fik øjnene op for selv at blive 
en del af efterskolelivet som voksen. Den glæde jeg fik af mine 
lærere, da jeg startede på efterskole, ønsker jeg nu selv at vide-
rebringe til mine elever. 

Jeg brænder for relationerne man danner på en efterskole, og der 
er mange forskellige former for relationer: Elev-elev, elev-lærer, 
lærer-lærer. Der er tid til at mødes over et spil Partners, hygge 
i husene eller bare mærke, hvordan det summer af liv og glæde 
rundt omkring i de små kroge på skolen. Men det er ikke noget 
man skal tage for givet - at danne relationer er ikke altid nemt! 
Men når vi kæmper lidt ekstra for det, og måske mærker det gør 
lidt ondt, kommer vi ofte tættere på hinanden. Jeg er sikker på at 
tilliden og trygheden, blandet med det faste rammer, er med til 
at skabe udviklingen – både personligt og fagligt. 

Jeg skrev, at jeg søgte faste rammer og livsglæde, da jeg sendte 
min ansøgning til Sundeved. På den korte tid jeg har været her, 
har jeg allerede fået begge dele. Det er mine kollegaer, eleverne 
og alt det derimellem der gør, at jeg hver dag tænker, at jeg er 
heldig at have fundet min rette hylde som efterskolelærer.

     Fra
efterskoleelev
                 til
efterskolelærer

”Jeg søger faste 
rammer og livsglæde 

i min hverdag” 

#EFTERSKOLELIV

Af Maria Kathrine Møgelhøj
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Svømmehal 2021
Svømmehal 2021
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Af Marianne Lindemann
 

En meget tidlig mandag morgen starter Klaus og jeg bilen 
fra Sundeved Efterskole med kursen mod Randers. Vi 
skal besøge Wivi og Kristen, skolens andet forstander-

par, og vi glæder os til gode historier fra en tid, der på mange 
måder var helt anderledes. Vi mærker hurtigt, at Wivi og Kri-
stens hjerte stadig banker for Sundeved, og at historierne står 
i kø.
 
Wivi og Kristen, der har fejret guldbryllup i år, har fulgtes ad både 
privat og i arbejdslivet. De gik på seminariet sammen og blev ef-
terfølgende ansat som lærerpar på Han Herred Ungdomsskole. 
Efter 5 år blev de ansat som lærerpar på Sundeved Ungdoms-
skole i 1979 og allerede inden efterårsferien i det første år, var 
der truffet afgørelse om, at de skulle indtræde som forstan-
derpar 3 år senere. I alt blev det til 21 år på 1. salen på Sunde-
ved Ungdomsskole, inden de i 2000 blev ansat på Klim friskole 
i Fjerritslev. Wivi og Kristen afløste Tove og Aage Rasmussen, 
der havde startet skolen i 1957. På Wivi og Kristens opfordring 
fortsatte Tove som lærer på skolen, indtil hun kunne gå på pen-
sion. Hun var en stor støtte for parret i den første tid, og Wivi 
og Kristen tænker tilbage på samarbejdet med stor glæde. Wivi 
fortæller, at de var det første forstanderpar der flyttede ind i for-
standerboligen på 1. sal, og der blev etableret et kaldesystem fra 
alle huse til køkkenet, men der gik også en direkte linje til Wivi 
og Kristens soveværelse.
 

Minder fra en 

svunden tid

I 1979 var Sundeved Ungdomsskole en pigeskole med 46 antal 
piger. Parret ønskede, at skolen også skulle være for drenge, så 
det blev der arbejdet hårdt på og i 1981 kunne Sundeved Ung-
domsskole starte et nyt skoleår med 40 piger og 10 drenge. 
Skolen havde et godt samarbejde med Vojens - og Agerskov 
Ungdomsskole. Der blev afholdt fælles bal, idet Vojens, på det 
tidspunkt, var en drengeskole og Agerskov kun havde piger. Elev-
sammensætningen på alle tre skoler har ændret sig siden hen, 
men det gode samarbejde fortsætter heldigvis endnu.
 
Det håndværksmæssige arbejde havde en stor betydning for par-
ret. Kristen indførte praktisk arbejde på skolen, og eleverne var 
vilde med det. Sammen med eleverne renoverede Kristen Var-
næsvej 750, der også fik nye vinduer. Kristen fik endog overrakt 
et duelighedsbevis af Tove i 1982 for renovering af cykelskurret. 
Ja, humoren har der i den grad også været plads til. Senere over-
tog Erik Petersen faget, der altid blev afsluttet med en soda-
vand i værkstedet.  Det blev også indført, at eleverne i 10. klasse 
havde en ugentlig praktikdag på en virksomhed i omegnen. Det 
gav eleverne et indblik i årets gang på virksomheden, og i man-
ge tilfælde var samarbejdet givtigt for både elev og virksomhed. 
Eleverne lærte også mange andre færdigheder såsom at tage 
bussen. Kristen mindes en elev der endte i Padborg, fordi han 

tog den forkerte bus. På den tid var 
der ingen mobiltelefon som livline 
i lommen, og den første refleks var 
heller ikke at bede om hjælp, så 
eleven gik tilbage til skolen.
 
Med Wivi og Kristen blev surf 
og sejlads også introduceret på 
skolen. Kristen beretter, at det 
faktisk var Wivis skyld, fordi 
hun fik galdesten. Forkla-
ringen var, at familien som 
vanligt havde planlagt en 
sommerferie med camplet 
i Frankrig. Men på grund 
af galdestenen ville Wivi 
ikke afsted. I stedet tog 

familien i sommerhus i Danmark og 
Kristen investerede i et surfbræt. 
Efter flere timers træning og en tur 
på biblioteket, for at låne en bog 
om tips og tricks udi surfingens 
kunst, blev det et nyt valgfag på 
skolen. Senere tog Kristen kurser, 
og der blev også indkøbt en mo-
torbåd med tilhørende vandski og 
banan. Det var et stort hit.
 
Hver gang der dukker en ny hi-
storie op, så kan Wivi og Kristen 
meget hurtigt nævne elevernes 
navne, selvom det efterhånden er mange år siden. Det er ikke 
kun elevernes navne der ligger ligefor i hukommelsen, det gør 
de ansattes også. I flæng nævnes flere lærere, men også Kedde 
og Staugaard, der var pedeller og passede køkkenhaven. De hu-
sker også tydeligt Edith og Charlotte, der begge stadig arbejder 
på skolen. I det hele taget var de ansatte på skolen som én stor 
familie. Ved alle arrangementer mødte alle ansatte, som en selv-
følgelighed, op og selvom man havde vagter, så var tjenestetider 
ikke noget man hang sig i, på trods af, at tiden efterhånden blev 
delt op i U, F og Ø. Det var ikke kun de ansatte der var én stor fa-
milie, eleverne blev også inddraget i familien. Wivi husker, at de 
ofte havde eleverne i privaten, og at de i weekenderne ofte tog 
dem med i sommerhus.
 
Mobiltelefoner var, som nævnt, ikke hver mands eje, og parret 
mindes, at der kunne være lang kø ved skolens mønttelefon. Den 
første mobiltelefon dukkede op på skolen i start 90’erne og det 
endte med, at moren senere kontaktede skolen og bad dem tage 
mobiltelefonen fra datteren, fordi hun ringede hjem for ofte. Så 
som sagt, meget har ændret sig siden hen.
 
På trods af, at skolens fysiske rammer har ændret sig, og tiden 
nu er en helt anden, siden Wivi og Kristen boede på 1. salen, så 
fornemmer de at Sundeved-ånden stadig gennemsyrer skolens 
hverdag. Den ånd, der blandt andre, er formet af Wivi og Kristen. 
Mange tak til Wivi og Kristen for at dele ud af de gode historier 
på en meget hyggelig mandag formiddag.

Antal cyklede kilometer.
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Jotunheim, Vanaheim og Alfheim. Hvis du har haft din 
gang på Sundeved indenfor de sidste 20 år, så kender du 
disse tre ord som 3 firkantede små huse med plads til 12 

elever i hver. Og ja, du læste rigtigt – 20 år! 

De tre huse blev bygget i løbet af skoleåret 2001/2002, og da vi 
i skrivende stund er ca. midt i skoleåret 2021/22 kræver det kun 
lidt enkel hovedregning at komme frem til kendsgerningen om, 
at de tre små huse har 20-års jubilæum i år.

Går du en tur rundt på Sundeved Efterskole i dag, er der mange 
forskellige bygninger rundt på hele matriklen. Sammenhængs-
kraften er dog ikke til at tage fejl af – alt har samme visuelle ud-
tryk. Vandskurede hvide vægge og røde teglsten. 

Kigger man indenfor i bygningerne, er man heller ikke i tvivl om, 
at sammenhængen er der. Stikker du hovedet indenfor i de nye-

ste elevhuse, Valhalla, Muspelheim og Bifrost fra 2014, som lig-
ger overfor spisesalen, møder man et stort fællesrum, badevæ-
relse og 3 store værelser. Nøjagtigt som i Jotunheim, Vanaheim 
og Alfheim.

Jotunheim, Vanaheim og Alfheim var det første byggeri, som 
Bjarne og Henriette forstanderpar fra 2000-2016 satte gang i. Og 
mit første spørgsmål til dem gik selvfølgelig på, om de allerede 
dengang, for 20 år siden, havde tænkt den store sammenhæn-
gende plan. Bjarne er hurtig til at svare nej. Han mindes, at be-
slutningen om det fælles udseende og den store sammenhæng, 
først blev besluttet og sat i gang 5 år senere, da spisesalen og 
det sidste lille hus, Niflheim, blev bygget. Henriette fortæller, at 
de sad der med arkitekten, Poul Dørflinger, og var sådan i tvivl 
om, hvilke vinduer der skulle i den nye spisesal. Arkitekten gav 
dem dengang et godt råd: ”Beslut jer for, hvordan hele jeres skole 
skal se ud. Beslut jer for et udtryk. I skal renovere og udbygge 

hele denne skole, og hvis I ved hvert eneste byggeri skal være i 
tvivl og tage beslutninger om vinduer, tag og alt muligt andet, 
så vil I ende med en bygningsmasse uden sammenhæng.” Og 
som Henriette siger: ”så blev det nemt at tage beslutningen”. For 
den gamle hovedbygning var hvid med røde tegl, og det visuelle 
udtryk for skolen trækker dermed en tråd tilbage til kernen og 
starten på det hele. Vandskurede hvide vægge og røde teglsten. 
Og den linje ser vi tydeligt gå igen i alt, hvad der er blevet bygget 
og renoveret siden da.

Nogle af jer, der læser med her, husker måske skolens gamle 
logo. Skolens navn efterfulgt af et sort omrids af nogle husfaca-
der. En lille landsby. 

For Bjarne og Henriette var det vigtigt at videreføre tanken om, 
at skolen var en lille landsby, hvor man kan gå rundt til de for-
skellige huse og møde hinanden på vejen. Og i landsby-tanke-
gangen giver det ikke mening at bygge en lang gang med 20 elev-
værelser på række. 

Som en tidligere elev så fint formulerer det: ”Fordi der kun var 3 
værelser i Jotunheim, føltes det mere som om, vi alle sammen 
boede sammen i stedet for, at man kun boede sammen med sine 
værelseskammerater. Jeg føler, at jeg kendte dem fra de andre 
værelser lige så godt. Det var egentlig lidt underordnet, hvem 
man helt præcist boede på værelse med.”

– for Jotunheim,
Vanaheim og Alfheim

HURRAHURRA

Og netop 4-mands værelserne var nyt på Sundeved, dengang 
for 20 år siden. Dengang hed elevhusene Midgård, Underhuset, 
Møllen, Kartoteket, Asgård og Udgård. De var alle med 2-mands 
værelser på nær et par enkelte værelser med plads til 3 elever. 
Sådan er det ikke nu. Også på denne front har byggeriet af Jotun-
heim, Vanaheim og Alfheim sat standarden for, hvordan resten 
af skolen har udformet sig.

På et værelse med 4 elever er det meget lettere at håndtere for-
skelligheder og uenigheder. Som Henriette siger: ”Det er sjæl-
dent, at man kan være virkelig sur og træt af 3 personer på en 
gang”. Der vil for det meste altid være nogen på værelset, man 
kan med, og der vil dermed være færre steder, hvor det at være 
værelseskammerater, går helt i hårdknude.

I løbet af de sidste 20 år er der blevet bygget en del. Derudover 
er de ældre bygninger løbende blevet renoveret. Materialerne og 
det visuelle udtryk er blevet mere ens og skaber en stor sammen-
hæng, selvom bygningerne ikke fysisk hænger sammen. Nogle 
navne er skiftet ud og nye er kommet til, og de 12 nuværende 
elevhuse bærer alle navne fra nordisk mytologi – endnu en del af 
den store sammenhæng. 

Sundeveds lille landsby summer af liv og på stierne mellem hu-
sene høres lyden af løbende klipklapper og susende løbehjul på 
vej på besøg i de andre huse.

Af Cecilie Juulsgaard
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Årets
opvisning

Af Anna-Line Birkelund Stamp

Superheltenes kræfter viste vejen frem i årets gymnastik-
opvisning. Ja måske kræfterne endda var med til at sør-
ge for at eleverne overhovedet fik lov til at vise, hvad de 

havde arbejdet med.

Da eleverne var i fuld gang med at lære serier til årets gymnasti-
kopvisning, kom coronapandemien atter ind fra højre og satte 
det hele på pause. Med repetition, en lille smule ny koreografi 
samt en masse alternative aktiviteter hjemme i stuerne forsat-

te gymnastiktimerne og udsigten til opvisninger kom heldigvis 
tættere og tættere på. Da eleverne endeligt kom tilbage i midten 
af marts måned, blev der skruet fuldt op for processen igen. I lø-
bet af de sidste måneder blev der arrangeret gymnastikopvisnin-
ger både ude og hjemme. Det blev til lige omkring 15 opvisninger 
hvor både udendørsopvisninger, en turweekend hvor vi besøgte 
efterskoler i Vestjylland og flere opvisninger i Aabenraa for både 
familier, venner, andre efterskoler og offentligheden blev til en 
realitet. Trods den lidt tumulte vej dertil viste eleverne flot gym-
nastik og fællesskabet blev atter forstærket. Man kan vist roligt 
sige, at det gode vandt over det onde!

1918



Det var en ganske almindelig hverdagsaften, jeg var 8 
år gammel og troede, jeg var på vej til gymnastiktræ-
ning. Men i stedet kørte min mor mig ud i den lokale 

hal for at se en gymnastikopvisning. En opvisning jeg troede 
var helt normal. Men nej, ikke denne. Denne var speciel, det 
var med DGI Verdensholdet. Jeg kendte ikke så meget til det, 
vidste ikke, hvad eller hvem de var, men det gjorde jeg efter 
showet. Jeg var så glad og imponeret over, hvad de havde gjort 
med gymnastikken, og snakkede ikke om andet hele den næste 
dag. Dette var dagen, tanken kom ind i hovedet - kunne dette 
blive mig?
 
Gymnastikken begyndte at fylde mere og mere, mens andre ting 
fyldte mindre og mindre. Jeg gik til gymnastik 6-8 gange om 
ugen og brugte cirka 8 timer om ugen i en bil sammen med min 
mor og far bare for at komme til træning. Sådan fortsatte det 
hele vejen, indtil jeg startede på efterskole. På efterskolen la-
vede jeg stadig meget gymnastik, men det var også her, jeg fik 
øjnene op for dansen.
 
Gymnastikken blev ved med at være en kæmpe del af mig og 
min hverdag. Derfor valgte jeg efter gymnasiet at tage på Olle-
rup Gymnastik Højskole i foråret 2018. Her har man de bedste 
muligheder for at forbedre sig og nørde gymnastikken. Det pas-

sede helt perfekt, fordi der samtidig lå en udtagelse til DGI’s 12. 
Verdenshold.
 
Jeg havde trænet op til Ollerup og udtagelsen siden sommerfe-
rien 2017 og var max klar og MAX motiveret. Jeg fortsatte med 
at træne nede på Ollerup, og det var gerne 2 gange om dagen. 
Desværre skete der det, at jeg blev skadet 2,5 uge inden udtagel-
sen. Jeg lavede en kraftig forstuvning på min højre fod, hvilket 
betød, jeg var på krykker i 8 dage. Jeg tog til udtagelsen alligevel 
og meddelte dem, hvad der var sket, og at jeg ikke kunne springe. 
Jeg fik lov til at danse mig igennem udtagelsen. Det gjorde ondt, 
men var det HELE værd. Jeg blev sorteret fra i den sidste runde.
 
Jeg kom ikke med på Verdensholdet, men jeg var mere motive-
ret end nogensinde før. Nu skulle jeg bare finde noget at lave i 
2 år, indtil næste gang der var udtagelse. Min første tanke var, 
at jeg gerne ville være efterskolelærer. Jeg søgte derfor et job på 
Sundeved Efterskole. Jeg lå i min seng, da jeg blev ringet op af 
efterskolen. Da Peter tilbød mig jobbet satte jeg mig op og råbte. 
Jeg var glad, MEGET glad. 

Året gik og alt var godt og dejligt. Jeg gik på Repholdet, Ollerups 
Elitehold og lidt tumbling i VBIF og brugte hyppigt alle Sunde-
veds faciliteter, når de var ledige. Efter at have været første år på 

Sundeved Efterskole begyndte jeg igen at træne op til DGI Ver-
densholdet. Året var kommet, hvor der var udtagelse til DGI’s 13. 
Verdenshold. 

Jeg trænede op, jeg kom IKKE til skade, alt var godt og jeg var 
KLAR! Udtagelsen til holdet var i år 
anderledes end normalt. I stedet for 
en weekend med udtagelse, var der nu 
to udtagelsesweekender. Jeg gik videre 
fra den første udtagelse og skulle holde 
mig klar til den anden weekend, som 
skulle have været i april 2020.
 
Men… corona kom. Ingen vidste rigtig, 
hvad de skulle gøre af sig selv, heller 
ikke DGI Verdensholdet og heller ikke 
mig. DGI Verdensholdet blev ved med 
at udskyde udtagelsesdatoen for anden udtagelsesweekend på 
grund af corona og forsamlingsforbuddet. Der gik fra april, til se-
nere i april. Til maj, til senere i maj. Udtagelsen blev udskudt fire 
gange. Indtil de til sidst måtte aflyse holdet og turen. 

Jeg var knust - alt den træning, alle de timer, alt det sved og hår-
de arbejde. Spildt.
 

I 2021 prøvede DGI igen at lave en udtagelse og en tur. Jeg var 
enormt splittet, om jeg ville stille op eller ej. De satte en dato for 
udtagelsen. Den blev igen rykket flere gange på grund af corona.
Indtil at der i maj blev lettet tilpas meget på restriktionerne, så 
der kunne være en udtagelse. 

I midten af maj var der så ENDELIG ud-
tagelse til DGI’s 13. Verdenshold. Pro-
blemet var bare, at der lige havde været 
3 måneders nedlukning, så der var ikke 
rigtigt nogen af os, der havde trænet. 
Men det løste DGI ved at arrangere 
nogle træningsfaciliteter i de forskelli-
ge landsdele – jeg deltog i Nordjylland 
sammen med 10 andre. Dette var om 
søndagen, første dag af udtagelsen var 
om torsdagen. 

DAGEN INDEN udtagelsen fik jeg en besked, hvor der stod, at 
en af mine kammerater, der havde været med til samme træ-
ning som mig, havde fået corona. Hvilket betød, at vi ikke måtte 
møde op på BGI Akademiet, hvor udtagelsen blev afholdt. Endnu 
engang var jeg knust. Jeg råbte og skreg og vidste ikke, hvad jeg 
skulle gøre af mig selv. 

TRÆNING
–

TANKE

-TUR

“

Jeg trænede op, jeg 
kom IKKE til skade, 
alt var godt og jeg 

var KLAR!
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HELDIGVIS havde DGI overvejet dette scenarie. Det første vi skul-
le gøre var at skynde os ned og få en PCR-test. Derefter endte 
det med, at jeg hjemme i stuen, fremviste 3 serier/koreografier, 
så sendte jeg en video af dem og blev vurderet på det. Derefter 
skulle jeg vente. Vente på at få at vide om jeg var gået videre til 
anden runde. Vi gik alle videre. Næste skridt var så, at vi om lør-
dagen skulle tage en hurtig PCR- test sådan, at vi kunne komme 
fysisk til udtagelsen. Vi bestilte alle den første ledige tid. Vente-
tiden var 2 timer. De længste 2 timer i mit liv.
 
Vi satte os alle ind i bilerne og kørte mod BGI Akademiet for at 
vente på svar. Vi ventede og ventede. Alles test var negative - 
undtagen en. Vi sad alle sammen helt stille. Alle vores biler holdt 
på en række, og vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre af os selv. Ham 
der havde corona, blev desværre sendt hjem. Vi andre blev bedt 
om at vente i bilen. En halv time gik, hvor vi ventede og ventede 
på, at lægen, som er tilknyttet DGI, skulle komme og give os be-
sked. Vi så hende lige så stille komme hen mod os, og jeg er rime-
lig sikker på, at hun gik langsomt, det føltes i hvert fald sådan.
 
Hun fortalte os, at vi ikke var nærkontakter, fordi vi alle havde 
kørt i hver vores bil og ikke havde været i nærheden af den smit-
tede, dette betød – JEG KUNNE KOMME TIL UDTAGELSEN.
 
Vi blev placeret i vores egen lille gruppe og måtte ikke komme i 
nærheden af de andre grupper. Vi sprang, og viste alle de serier, vi 
havde lavet hjemme i stuen. Vi lavede også styrketræning, som 
vi også blevet vurderet ud fra.
 

Den sidste gang DGI skulle fortælle os, hvorvidt vi var videre til 
sidste del af udtagelsen, havde jeg simpelthen ikke flere nerver 
tilbage. De var fuldstændigt brugt op efter de sidste par dage. 
Heldigvis gik jeg videre, og manglede nu kun samtalen, der lå da-
gen efter udtagelsen. Samtalen var et slags ”jobinterview”, hvor 
en række personer med tilknytning til DGI Verdensholdet spurgte 
ind til min motivation og refleksioner om at gå på holdet. 

Efter samtalen gik der to dage. To dage fyldt med nerver, tanker 
og træning. Jeg husker tydeligt, hvordan en kammerat og jeg, var 
blevet hentet af hans kæreste i deres bil. Og i sekundet jeg sæt-
ter mig ind i bilen ser jeg en mail - en mail der ligger i min ”uøn-
sket mailindbakke”. Jeg tænker ”tager du pis på mig?! Denne her 
mail er alt andet end uønsket!!!” Jeg åbner den ”Tillykke – Du er 
udtaget til DGI’s 13 Verdenshold.”
 

Jeg går amok. Jeg græder, jeg griner, jeg slår mig selv på låret, hop-
per rundt (ja, stadig inde i bilen). Jeg modtog min mail 19.52. Otte 
minutter senere blev det offentliggjort til resten af Danmark.
 
Nu sidder jeg her – i en bus – sammen med DGI Verdensholdet 
og tænker: ”Endelig. Endelig efter alle de oplevelser, følelses-
mæssige ruchebaneture, efter alle de timers træning, efter alle 
tankerne omkring, hvordan det vil være at være på DGI Verdens-
holdet. Så er det endelig min tur, min tur til at skulle på tur. Og 
jeg GLÆDER MIG.
 
Oliver Toft Lienhøft
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HAVNEFEST
På en dejlig sommeraften i juni overraskede vi ele-

verne med en havnefest ved Ballebro færgekro. 
Det blev en helt perfekt eftermiddag og aften med 

dejlig mad, mange sjove aktiviteter og selvfølgelig virke-
lig god musik fra scenen.

EMIL KRUSE

MARCUS.WAV

KARL WILL IAM
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Musical 
2021 Mulan

I årets musicaluge blev hallen udsmykket med kinesi-
ske tegn og lanterner, eleverne blev udstyret med pa-
raplyer, sværd og skæg, og vi sang om rigtige mænd 

og kæmpede for familiens ære sammen med Mulan.

Det er altid en uge, der kræver hårdt arbejde fra alle, men 
det er også en uge, hvor fællesskabet vokser, og mange 
finder ud af, at de kunne mere end de troede.

TRIATHLONTRIATHLON
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Julehilsen til
Sundeved

Henriette og jeg taler tit om, at vi føler os meget privilege-

rede. Vi har levet en stor del af vores liv på skoler, og har 

derigennem fået en stor berøringsflade og været tæt på 

mange mennesker. Nogle af jer ser vi måske aldrig mere, 

og andre møder vi af og til. 

De to ældste af vores børn, Malthe og Mikkel, læser begge 

i Århus, Jonas arbejder i en børnehave i Åbenrå og Toke 

sejler lige nu rundt i en sejlbåd i Caribien. I sommers blev 

Malthe og hans kæreste forældre til en lille pige, og det 

betød at vi også fik en helt ny titel og rolle: Vi er blevet 

bedsteforældre!

Vi er fortsat glade for opgaven som forstanderpar på  

Gråsten Landbrugsskole. Vi har mange gode ambitiøse 

elever, og de nye store udfordringer med fx omstillingen  

af landbruget til et CO2-neutralt erhverv er vildt spænd-

ende at være med til.

 
Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt og lykkebrin-

gende nytår.

 

Henriette & Bjarne

Kære alle tidligere og 

nuværende elever på Sundeved

Kære alle,
 
Så er det tid til en lille julehilsen fra os. For nylig havde vi besøg af Marianne og Klaus, som ville lave et interview med os om gamle dage på SU, som det hed den gang. Det var rigtig hyggeligt, og turen ned af memory lane var utrolig dejlig. Men da de var gået, dukkede endnu flere minder op, og dem har vi i vore hjerter til evig tid! 21 år med grin, gråd, hygge, læring, oplevelser, spørgen, efter-tanke, udvikling, glæde - og meget, meget mere. Følelsen af, at ånden stadig flyver højt over Sundeved, var rigtig rar at fornemme. Sundeved er stadig Sundeved! 

Julen fejrer vi i år hos Simon, Ida og deres fire børn i Sverige – hvis corona ellers vil - og sammen med Mads og hans tre piger. Det glæder vi os meget til. Og hvem ved; måske der kommer et lille drys sne? Det ville bare være ideelt, ikke?
 
Vi sender de kærligste julehilsner til jer alle med håbet om, at I er friske og raske.

Glædelig jul og godt nytår! 

Kærlig hilsen Wivi og Kristen Kristensen

”At lære er at famle

I mørket, blind og stum,

At sprænge eller samle

Sit eget verdensrum,

At vække det, der sover,

Og gøre tanken fri,

At se en himmel over

Hver drøm, man lever i.”
 

Med disse ord ønsker Halfdan Rasmussen og jeg

Alle årsskriftets læsere en god jul og et frit Nyt År.

En tak til gamle elever for gensyn og småsnak,

det er en stor glæde hver gang nogen siger Hej!

 

Tove Rasmussen, årgang 1957 – 88.

Julehilsen fra
”Det Høje Nord”
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Årgangsfoto 2020/21

Elever årgang 2021/22
Abdel Hani Djabari
Aidan Anders Christensen
Alexander Nasser Petersen
Alma Kiil Jørgensen
Amalia Kaarup Sørensen
Amelia Pola Pinkowska
Anders Damgaard Krab
Anders Emanuel Collins
Anna Dahl Hansen
Anne Johanning Senger
Annika Dall-Hansen
Annika Bank Lorentsen
Benjamin Svaneklink Larsen
Camilla Lauritzen Lund
Caroline Leonhard Bertelsen
Cecilie Rosa Carstens
Christina Schelde Hansen
Christoffer Mau
Christoffer Torp Sørensen
Christopher Daniel Lee
Claire Jauert Kock
Clara Andersen
Clara Lange Diedrichsen
Daniel Jørgensen
Denis Maliqi Rama
Ditte Marie Heise Martensen

Ditte Tagesen Knudsen
Emilie Moos Nielsen
Emma Bragh Poulsen
Erica Merle Brødsgaard
Erin Dorothea Petersen
Fedor Vladimirovich Moskov-
cheko
Frederik Brink Christensen
Freja Kistrup Hasselmann
Freja Vandsø Pedersen
Freya Ardian Brandt
Gustav Carstensen Teichert
Hans Chr. Meyer Woldemar
Helena Jørgensen Liburd
Iben Outzen
Ida Terp
Ida Grau
Jakob Finnemann Viuff
Jakob Jørgensen Nissen
Jasmin Scheel Knudsen
Jason Haahr
Jeppe Nielsen
Jeppe Borchers Petersen
Jeppe Nørgaard Wind
Jonas Bejerholm Jessen
Juliane Andersen

Julie Lubinsky Vestergaard 
Sørensen
Kamma Kathrine Bundsgaard
Karen Thorøe Hjortebjerg
Kasper Arvad Gamst
Katrine Brink Andersen
Kille Lambæk Kjeldsen
Kresten Bendix Duus
Kristian Bramsen
Lasse Toft Sandholdt
Laura Christensen
Laura Juliane Tranekjer
Laura Tamberg Haase
Liva Emilie Dubgaard
Louise Høi Svenson
Lukas Popp
Lukas Kingo Brink
Lukas Toft Sandholdt
Luna Karen Kjestrup
Lærke Holm Bilgaard
Lærke Maia Rosenkrantz Rahr 
Løschke
Lærke Toft Sandholdt
Lærke Walz Jensen
Lærke Wænnerstrøm Pedersen
Mads Meck

Mads Johansen
Mads Bang Skyum
Maise Degn Jeppesen
Maja Lucia Segalt Kofod Hansen
Maja Selmann Hansen
Malthe Bunde Bukhave
Maluka Reppenhagen Jensen
Maria Tagesen Knudsen
Maria Thrysøe Bennetzen
Marianne Caspersen Jessen
Marie Lei Jepsen
Marie-Louise Stork
Markus Midtgaard Guldbrandt Jensen
Martin Førby Petz
Martin Obling Jessen
Mathias Hoffmann
Mathies Brink Sørensen
Mathilde Engelstoft Lindharth
Mathilde Godiksen Ellegaard
Matilde Ebbesen
Mattias Lyngø Jönsson
Maya Skytt Skov Christensen
Melanie Venderby
Mia Falk Grove Wollesen
Mia Langschwager Hamann
Mille Tind Farsø

Morris Beutnagel
Nadia Lykke Østergaard Hansen
Naja Clausen
Nanna Petersen
Nanna Schrøder Johannsen
Neele Starck
Nicklas Hoffmann
Nicolai Nørgaard Jørgensen
Nicolai Paulsen Kohls
Nicoline Helene Hækkerup
Noah Sieljacks
Noah Guldbrandt Ensted
Oliver Hjorth-Mosegaard
Pelle Lundgaard Jakobsen
Pernille Ravn
Pernille Møller Hermannsen
Rasmus Borg
Rasmus Marx Callesen
Rikke Krongaard
Rosa Kawa
Rune Rösner
Rune Bengtsen
Sami Ibesh
Sarah Kjærsgaard Hansen
Sasha Tonkhaw Clausen
Sashja Storm Twisttmann

Sebastian Schwendson
Sia Kristine Paulsen
Signe Albeck Fisker
Signe Obel Strandbygaard
Sigrid Boye Petersen
Sigurd Nielsen
Simon Christiansen Kühl
Simon Engholm Lund
Sine Ries Larsen
Sine Wiborg Thomsen
Smilla Depka Fleggaard
Sofie Vogensen
Sofie Bendorff Hansen
Sofie Jessen Petersen
Solvej Neele Frølund Behrens
Therese Amalie Wiest Bössel-
mann
Thomas Wieland Bejer
Thor Bjørn Nielsen
Tobias Lassen
Tobias Stavski Falkenløve 
Simonsen
Victor Holm Buchholdt
Victoria Marie Nærø Evald
Viktor Faldt Jakobsen
Viktor Schlüter Jørgensen

Bestyrelsen
Kathrine Svane Christiansen, formand
Mosevej 24, Blans, 6400 Sønderborg
Tlf. 2517 2660 / kath.svane@gmail.com

Marianne Bunde
Fuglsangvej 6, 6400 Sønderborg
Tlf. 6174 8280 / mariannebunde@hotmail.com

Torben Schrøder-Jørgensen
Broagermark 6, 6310 Broager
Tlf. 4028 7417 / ts@h-bogforing.dk

Mikael Warncke
Blansvej 22, 6200 Aabenraa
Tlf. 7468 0808 el. 4045 5808 / mikael@warncke5.dk
 
Esben Morthorst
Suensonsgade 43, 1322 København K
Tlf. 2757 9210 / Esben.morthorst@gmail.com

Claus Aagaard Holm
Eskedalvej 7, Ny Skovbøl, 6200 Aabenraa
Tlf. 4914 5790 el. 2122 6352 / cth@nykredit.dk

Inge Marie Callesen
Dybvighovedvej 25, 6200 Aabenraa
Tlf. 2986 8779 / Ingemariecallesen@gmail.com

elever retur
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ELEVMØDE
KRISTI 
HIMMELFARTSDAG
DEN 26. MAJ 2022
KL. 14.00
JUBILARER 2022
5 ÅR ELEVEHOLDET 2016/2017
10 ÅR ELEVEHOLDET 2011/2012
15 ÅR ELEVEHOLDET 2006/2007
20 ÅR ELEVEHOLDET 2001/2002
25 ÅR ELEVEHOLDET 1996/1997
30 ÅR ELEVEHOLDET 1991/1992
35 ÅR ELEVEHOLDET 1986/1987
40 ÅR ELEVEHOLDET 1981/1982
45 ÅR ELEVEHOLDET 1976/1977
50 ÅR ELEVEHOLDET 1971/1972
55 ÅR ELEVEHOLDET 1966/1967
60 ÅR SOMMERHOLDET 1962
60 ÅR VINTERHOLDET 1961/1962
65 ÅR SOMMERHOLDET 1957

JUBILARER INBYDES TIL 
FROKOST KL. 11.30.

Prisen for jubilarfrokost: kr. 140,-.
Tilmelding senest den 11. maj 2022
til skolens kontor.
Gerne på e-mail: 
kontor@sundeved-efterskole.dk

Medlemskab til skolekredsen koster
et årligt gebyr på kr. 100,- der betales 
på mobilepay nr. 41486 eller på
konto 9733 0002674475. 
Husk at oplyse navn og mail ved 
betaling.

Ved adresseændring meddeles det 
meget gerne til skolen.

Bovrup Storegade 5, Bovrup, 6200 Aabenraa
Telefon 7468 0311 · sundeved-efterskole.dk


