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Det almen dannende og fællesskabet vejer tungt i et eftersko-
leophold. Det gør det nu, det gjorde det tidligere, og det vil det 
fortsætte med. Nærværet er også en styrke her på stedet. Nær-
været kan dateres tilbage til skolens start, hvor eleverne havde 
fortælletimer, omkring spisebordet hos forstanderparret, i de 
mørke aftentimer. 

Nærvær og fællesskab værnes der stadig meget om, og det er 
værd at kæmpe for. Her i 2022 er der mange fristelser, der kan ud-
fordre os omkring fællesskab og nærvær. Disse fristelser kunne 
man sikkert ikke forestille sig ved Sundeveds begyndelse i 1957. 

Verden er blevet mere tilgængelig på både godt og ondt. Vi befin-
der os i øjeblikket midt i en teknologisk revolution, hvor ord som 
’likes’, ’streaks’ og ’followers’ er med til at præge vores verden. Vi 
skal hele tiden forholde os til en teknologi, der udvikles med en 
ekspotentiel hastighed. Det er den verden, vi nu skal forberede 
vores elever på!

Eleverne er allerede teknologiske vidundere på onlineplatforme. 
Hvad det angår, kan vi ikke lære dem meget. Vi skal derimod 
lære dem at agere i den teknologiske verden. De skal lære, at der 
er en modtager af alt det, de er med til at producere til nettet. 
Samtidig er det dem, der er produktet på nettet. Deres og vores 
færden, i og på de teknologiske platforme, styres af algoritmer, 
der er defineret af Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Google 
og Snapchat. 

Forbruget og tilgængeligheden af de teknologiske platforme vil 
udfordre yderligere fremadrettet, da de er lige ved hånden. 

Vi skal guide vores unge mennesker til at se op og se ud, så de 
kan opleve omverdenen. Her har vi som efterskole en stor opgave, 
som vi skal løfte. Vi skal være med til at træne eleverne i at  
interagere og tale sammen via tale og fysiske fællesskaber og 
ikke kun gennem onlinebeskeder.

Som skoleform skal vi turde at holde fast i vores værdier, og vi 
skal turde at stille krav til vores unge mennesker. De har be-
hov for at mærke den gyngende grund i trygge og nærværende 
rammer. De skal blive bevidste om, at de kan stå igennem, også 
selvom der er dage og perioder, hvor alt bare ser sort ud. De skal  
blive bevidste om, at de ikke bare kan zappe væk fra ubehagelige 
situationer og tænke, at der nok bare skal et kvikfix til for at 
komme videre. 

Eleverne skal blive robuste af et år på efterskole både på det fy-
siske og psykiske plan. Vi træner eleverne i at kunne mestre livet, 
selvom det gør ondt. Vi gør dem klogere på sig selv, og de finder 
ud af, at de kan meget mere, end de havde forestillet sig.

Det almen dannende er dermed blevet en større og anderledes 
opgave gennem de 65 år, der er blevet drevet skole her på Sunde-
ved. Den digitale dannelse er også en opgave, vi skal turde påtage 
os. De skal introduceres til, at ordet ’bare’ kan have en meget 
stor konsekvens for modtageren, der ikke kan ses på den anden 
side af skærmen. ’Jeg sendte jo bare en snap’. ’Jeg delte bare et 
billede af dig’.

Lad os alle være bevidste om ovennævnte opgave. Det er  
væsentligt for os selv og alle omkring os.

Med disse ord vil jeg sige tak for et spændende år på Sundeved 
Efterskole.

God læselyst

Peter Koldby Juhl, Forstander

Vi skal lære unge at leve både 

online og offline

Forord
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Bestyrelsen

Årsskrift 
2022

Af Kathrine Svane Christiansen

Når jeg sætter mig til tasterne for at skrive mit indlæg til års-
skriftet, så synes jeg hvert år, at det forgange år er gået usand-
synligt stærkt. Også dette år. Og det er som om, årene bare flyver 
hurtigere og hurtigere af sted, jo ældre man bliver. Derfor satte 
jeg mig for at finde ud af, om der er noget om snakken, eller om 
det mon bare er noget man siger. Svaret er interessant.

Den hurtigste vej til et quick fix hen imod ny viden er Google, så 
jeg skrev: tiden går hurtigere, jo ældre man bliver. Det kan du jo 
også prøve. Her landede jeg på en side fra Experimentariet, der 
beskriver fænomenet ganske godt, og jeg vurderer, at den kilde er 
til at stole på. Det umiddelbare svar er, at tiden er både objektiv 
og subjektiv. Den er faktuel med timer, minutter og sekunder, 
men den opleves individuelt af den enkelte ud fra de følelser, der 
opstår i os hver især helt subjektivt. Når et lille barn oplever ting 
første gang, er der ikke noget sammenligningsgrundlag i hjernen, 
og oplevelserne vil være meget store hver især. De bliver sanset 
og følt meget større, og derfor går tiden ikke så hurtigt. Men jo 
ældre man bliver, har man de samme oplevelser for hvert år der 
går, og de kommer til at føles knap så vigtige, og samtidig er de 
genkendelige. I artiklen bruger de barndommens eftermiddage 
ved stranden som eksempel, og jeg kommer til at tænke på, 
hvordan man som lille syntes, at den 24. december var uendeligt 
lang, men jo ældre man er blevet, er den svundet ind, og man 
blinker med øjnene og siger: hvor blev den jul af?

Nu bliver det lidt teknisk, men jeg har en idé om, at man i det 
følgende måske kan finde noget af svaret på, hvorfor et efter-
skoleår føles så stort. Man har tidligere troet, at voldsomme og 
skræmmende oplevelser blev forstærket, fordi hjernen skruede 
ned for hastigheden for at kunne kapere mere. Neurologiske  

undersøgelser har vist, at signalstofferne adrenalin og  
noradrenalin udløses i det center i hjernen, der hedder amygdala, 
også kaldet urhjernen. Og det gør simpelthen, at oplevelsen står 
stærkere og huskes bedre. Hvis det samme gælder for store posi-
tive oplevelser, hvor der udløses dopamin, så er det muligt, at 
netop det gør, at et efterskoleår påvirker hjernen i højere grad, 
end et yderligere skoleår af dem man kender så godt. Det er såle-
des ikke underligt, at alle de nye oplevelser, man får på eftersko-
le, står meget stærkt i hukommelsen. Den første dag på skolen 
og mødet med værelseskammeraterne, introturen, kulturtur, 
tonsedag, musicalugen, nye fag og nye lærere, og så alt det, som 
skoleåret endnu kommer til at byde på. Mange oplevelser som 
sætter sig dybt i hukommelsen, fordi man kommer tæt på græn-
sen til skræmmende nyt, og fordi de udløser store mængder af 
fællesskabsendorfiner.

Konklusionen er klar; tiden føles hurtigere og mere accelereret, 
jo ældre man bliver. Og artiklen giver også bud på, hvad man 
kan gøre for at trække accelerationen lidt ud. Med viden om, at 
positive og følelsesmæssigt store oplevelser får tiden til at ’gå 
langsommere’, så skal man gøre noget, man ikke plejer. Gå ture i 
uvant natur, lære et nyt sprog eller lære at spille et instrument. 
Altså ting, der skærper sanserne og sætter en i nye situationer. Og 
det tror jeg, du som både efterskoleelev og -forældre kan skrive 
 under på, sker i dette skoleår.

Med dette vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle en god jul og 
et godt nytår – uanset den hastighed det opleves med.

Bestyrelsen
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I skoleåret 2022 genoplivede 

 vi en gammel tradition  

– nemlig søskendedagen.  

Det er, traditionen tro, en rigtig 

dejlig dag, hvor eleverne  

inviterer deres mindre søskende 

til en dag fyldt med kreative og 

aktive timer. 

Super 
    hyggelig

SØSKENDEDAG
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Hjem til de sønderjyske rødder 

Efter 25 år væk fra Sønderjylland kom  

muligheden for at vende hjem, til det jeg 

allerhelst vil... Nemlig at arbejde med unge 

mennesker på en efterskole.  

Jeg tog læreruddannelsen i Skårup ved Svendborg fra 1997-2001. 
Allerede dengang vidste jeg, at jeg gik målrettet efter et job på 
en efterskole. Det endte med et job på DHE i Skjern.  
Det, at arbejde på efterskole, er en gave. Fællesskabet og under-
visningen er med til at danne de unge mennesker og hjælpe dem 
videre i livet.  

Jeg har været mægtig glad for jobbet i Skjern, men kærligheden 
gjorde, at jeg begyndte at kigge mig om efter et job i Sønderjyl-
land. Det lyder måske mærkeligt, men jeg ventede faktisk på det 
rette job på Sundeved. Kim Schacks datter havde jeg i Skjern for 
år tilbage, og han kontaktede mig, da der pludselig kom et job på 
Sundeved Efterskole. Og så gik det stærkt…. Jeg skrev en ansøg-
ning, blev kaldt til samtale, og pludselig skulle jeg efter 21 år på 
DHE i Skjern sige op. Det var underligt…. 

Jeg underviser i tysk, matematik, medborgerskab, og så er jeg 
ved at starte et nyt valgfag op, nemlig jagttegn.  

Privat bor jeg i Aabenraa sammen med Lene. Jeg har en søn, og 
Lene har to døtre. Jeg går på jagt, så meget jeg kan og elsker at 
være i naturen.  

Jeg føler mig virkelig godt modtaget i Bovrup og har fået masser 
af nye og rare kollegaer.   Dejligt at være tilbage i Synnejylland, å 
så snakker de æ sproch. 

ansatte
Nye

Tekst manglerUt anda nobitaque prae ven

ditatur rem faccusdae volorumquae re, sitas 

alibusa pellenis earuptat labore volorenis 

consecusaped 

Guunt lant estrumquo beaqui cus sapient laccum acepe nus res-
sit quianducue vitae molest int aribus minulla borroratium dia 
nonemporum autem viduntis doluptae offictiunde et landit aut 
odionsequia doluptas.

 peritat venim imagnit aturemporem aditis denis estestio. Ucil 
inum nos vellaud itemolestemo maxim eos eaquo et aut mag-
nate con remquam eos eum quo quis moluptatem. Met labore 
nonsequos accus aut facerferro volupta tiisimu stibusandis adi-
pienis et qui optat laci num eaquatur, toreperfera placcabores re, 
quia nos ex eaquis vene natiis imil et laut laboria nihilla borions 
equiae autate sumquam facesenditis eos corum aliquis enest, 
tore ni con cusdae sum dipsundigeni di abo. Ur? 

Ecae es sequia sandio. Ut dolessit, ulparitium eosandis con non 
con estrum lab iunt fugit, voluptaspid ut quam fugitium que 
consequam volorum quidelende poriae pos eatur rendae molor 
si accatur? 

Jeg er nu i over 3 mdr. stået op hver mor

gen og bare glædet mig til at komme  

på arbejde. 

Min dag starter med én eller flere skønne go` morgen-hilsner fra 
søvnige og trætte, men altid dejlige og glade elever. Høflighed 
og respekt møder jeg også dagligt. De kæreste unge mennesker, 
som ALLE, på hver deres måde, prøver at ”Fit in” i deres og min 
nye verden på SE. 

To eller tre tøser fniser og holder hinanden i hånden, imens de 
slentrer hen til morgensamling inden deres faglige undervisning, 
eller 4-5 knægte, som i dag har valgt at løbe den lange rute for 
at opretholde deres kondition, der flittigt og frisk råber: ”God 
morgen”, i forbifarten”, eller de elever der efter en time, hvor der 
virkelig er krævet dyb koncentration stadig siger: ”Tak for i dag”. 

Det er mit liv nu.

Ikke nok med det, så bliver jeg mødt af knap 50 skønne medar-
bejdere, som bare hver især stråler af glæde, entusiasme, sam-
hørighed og ønske om i fællesskab at danne disse skønne unge 
mennesker.

At skulle varetage undervisningen i løbet af dagen og derefter 
tilse de unge mennesker om eftermiddagen og aften/nat, har 
altid været min drøm, lige siden jeg blev uddannet lærer, men 
muligheden og min vej nåede ikke derhen, før nu. 

Min familie betyder alt for mig, og da jeg blev skilt for 10 år siden, 
og sidenhen måtte varetage mine børn alene, måtte jeg omprio-

M
ad

s

I starten af august fyldte jeg (billigt, har det senere vist 
sig) diesel på min renault clio, og tog for første gang turen 
på arbejde fra mårslet syd for århus til bovrup storegade 
5 – Sundeved Efterskole. Der var gelé i knæene, sommer-
fugle i maven, svedige håndflader, klump i halsen og an-
dre slidte nervøsitetsmetaforer, men der blev taget hånd 
om mig af en dygtig ledelse og et dybt engageret lærer-
værelse – og det er der blevet lige siden.

SVAR:
Nej, jeg kører ikke langt på arbejde for at slippe for familien. 

Jeg har en sød kæreste og to dejlige piger på 2 og 4 år, 
som jeg savner, når dagene bliver lange. Jeg kører langt, 
fordi Sundeved Efterskole er en drømmedestination. Her 
får jeg lov at undervise blomsten af danmarks ungdom 
i dansk, kulturfag, si og volleyball – en veritabel ønske- 
buket af faglige blomster for mig. Timerne giver mig både 
sved på panden og smil på læben – sådan skal det være!

Jeg kommer fra en ret broget erhversbaggrund. Jeg har ar-
bejdet som gymnasielærer, underviser på læreruddannelse 
via university college og sågar som kustode i den gamle 
by i Århus. I det meste af mit voksenliv har jeg spillet vol-
leyball på højt niveau. Jeg nyder at kunne bringe alle mine 
evner og interesser i spil på Sundeved.

3 Måneder i job har været nok for mig til at opdage, at der 
ligger en perle af en efterskole her i det sønderjyske. Jeg 
glæder mig til at dykke længere ned i arbejdet.

N
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“

“

Kører du virkelig to timer for 
at komme på arbejde?  

 – Prøver du at slippe væk 
 fra familien?

ritere mine egne faglige behov og ønsker for at tilgodese dem. 
Mine piger (14 og 17 år) er nu gamle nok til, at deres mor kan be-
væge sig ud i sin drøm, drømmen om at blive ”efterskolelærer”.

Fortid: 
Jeg kommer fra en verden, hvor jeg har gennemgået mange 
forskellige erhvervssituationer samt uddannelser, før jeg fandt 
min rette plads som lærer, så jeg kender til elevernes usikker-
hed om det at skulle vælge sin fremtidige uddannelse eller job.

Jeg er uddannet: Tøjekspedient, zoneterapeut, 
massør, aku pressur, mindfulness-instruktør, 

pæda gogmedhjælper, bank- og erhvervsrådgiver,  
fitness-instruktør og uddannede mig i 2010 som lærer. 

Jeg har i mine 48 år oplevet en del. Jeg har været vild, fræk 
og afprøvet mine forældre samt mine egne grænser mange 
gange. Jeg har som tidlige skrevet selv 2 teenagedøtre og har 
derfor et større indblik i, hvordan de agerer på forskellige ting. 
Dertil er jeg af person meget nysgerrig og engageret i det, jeg 
laver og elsker.

Efter min uddannelse som lærer, startede jeg som lærer på 
Tønder Ungdomsskole, hvor jeg fik en stor erfaring indenfor 
unge, der ikke kunne varetage en almindelig skolegang, og 
som var visiteret til anden undervisning. For at forbedre min 
pædagogiske udvikling, fik jeg job hos ”Den Selvejende Insti-
tution Nybro”, hvor jeg varetog unge med autismespektum-
forstyrrelse m.m., hvilket gav mig en bredere viden om børn 
og unge med særlige behov.

Da jeg også er en meget videbegærlig kvinde, sagde jeg ja 
tak til et job hos den nye FGU i Tønder, hvor jeg tænkte og 
følte, at jeg ville kunne give disse skønne mennesker, i en 
alder af 17-25 år, en følelse af, at de var noget værd, og at de 
ville kunne præstere mere end det, de blev tildelt, med og 
under de rigtige forhold. Jeg havde her mange fantastiske 
øjeblikke både fagligt, socialt, men især også personligt. 
Jeg var 100% sikker på, at jeg var sat på jorden for at hjælpe 
unge.

Min fremtidsdrøm som lærer 
– Sundeved Efterskole
Pludselig kom opslaget fra Sundeved Efterskole. Jeg 
havde selv en datter, som gik på skolen og kendte der-
for deres værdier og skolegang m.m... Jeg tog chancen. 
Chancen for at være i et fællesskab med 157 elever og 
mange skønne kollegaer. Jeg søgte stillingen, og jeg fik 
den. Heldigvis.

Helle
Mangler tekst
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min rette plads som lærer, så jeg kender til elevernes usikker-
hed om det at skulle vælge sin fremtidige uddannelse eller job.

Jeg er uddannet: Tøjekspedient, zoneterapeut, 
massør, aku pressur, mindfulness-instruktør, 

pæda gogmedhjælper, bank- og erhvervsrådgiver,  
fitness-instruktør og uddannede mig i 2010 som lærer. 

Jeg har i mine 48 år oplevet en del. Jeg har været vild, fræk 
og afprøvet mine forældre samt mine egne grænser mange 
gange. Jeg har som tidlige skrevet selv 2 teenagedøtre og har 
derfor et større indblik i, hvordan de agerer på forskellige ting. 
Dertil er jeg af person meget nysgerrig og engageret i det, jeg 
laver og elsker.

Efter min uddannelse som lærer, startede jeg som lærer på 
Tønder Ungdomsskole, hvor jeg fik en stor erfaring indenfor 
unge, der ikke kunne varetage en almindelig skolegang, og 
som var visiteret til anden undervisning. For at forbedre min 
pædagogiske udvikling, fik jeg job hos ”Den Selvejende Insti-
tution Nybro”, hvor jeg varetog unge med autismespektum-
forstyrrelse m.m., hvilket gav mig en bredere viden om børn 
og unge med særlige behov.

Da jeg også er en meget videbegærlig kvinde, sagde jeg ja 
tak til et job hos den nye FGU i Tønder, hvor jeg tænkte og 
følte, at jeg ville kunne give disse skønne mennesker, i en 
alder af 17-25 år, en følelse af, at de var noget værd, og at de 
ville kunne præstere mere end det, de blev tildelt, med og 
under de rigtige forhold. Jeg havde her mange fantastiske 
øjeblikke både fagligt, socialt, men især også personligt. 
Jeg var 100% sikker på, at jeg var sat på jorden for at hjælpe 
unge.

Min fremtidsdrøm som lærer 
– Sundeved Efterskole
Pludselig kom opslaget fra Sundeved Efterskole. Jeg 
havde selv en datter, som gik på skolen og kendte der-
for deres værdier og skolegang m.m... Jeg tog chancen. 
Chancen for at være i et fællesskab med 157 elever og 
mange skønne kollegaer. Jeg søgte stillingen, og jeg fik 
den. Heldigvis.

Helle
Mangler tekst
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Nye  
ansatte

I starten af august fyldte jeg (billigt, har det senere vist 
sig) diesel på min renault clio, og tog for første gang turen 
på arbejde fra mårslet syd for Århus til Bovrup Storegade 5 
– Sundeved Efterskole. Der var gelé i knæene, sommerfugle 
i maven, svedige håndflader, klump i halsen og andre slid-
te nervøsitetsmetaforer, men der blev taget hånd om mig 
af en dygtig ledelse og et dybt engageret lærerværelse – og 
det er der blevet lige siden.

SVAR:
Nej, jeg kører ikke langt på arbejde for at slippe for familien. 
 
Jeg har en sød kæreste og to dejlige piger på 2 og 4 år, som 
jeg savner, når dagene bliver lange. Jeg kører langt, fordi 
Sundeved Efterskole er en drømmedestination. Her får jeg 
lov at undervise blomsten af danmarks ungdom i dansk, 
kulturfag, si og volleyball – en veritabel ønskebuket af fag-
lige blomster for mig. Timerne giver mig både sved på pan-
den og smil på læben – sådan skal det være!

Jeg kommer fra en ret broget erhversbaggrund. Jeg har ar-
bejdet som gymnasielærer, underviser på læreruddannelse 
via university college og sågar som kustode i den gamle 
by i Århus. I det meste af mit voksenliv har jeg spillet vol-
ley   ball på højt niveau. Jeg nyder at kunne bringe alle mine 
evner og interesser i spil på Sundeved.

3 måneder i job har været nok for mig til at opdage, at der 
ligger en perle af en efterskole her i det sønderjyske. Jeg 
glæder mig til at dykke længere ned i arbejdet.
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Syng, spis og snak er et initiativ, der med hjælp fra Nordea-fonden, skal  
bidrage til at sprede glæden og værdien ved at synge sammen i fællesskab 
og få en god snak over en bid mad. På Sundeved Efterskole er vi glade for 
at være en del af dette initiativ, og vi ser frem til mange gode stunder med 
fællessang og -spisning.   

Syng, spis & snak
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Jeg er nu i over 3 mdr. stået op hver mor 

gen og bare glædet mig til at komme  

på arbejde. 

Min dag starter med én eller flere skønne go’morgen-hilsner fra 
søvnige og trætte, men altid dejlige og glade elever. Høflighed 
og respekt møder jeg også dagligt. De kæreste unge mennesker, 
som ALLE, på hver deres måde, prøver at ”Fit in” i deres og min 
nye verden på SE. 

To eller tre tøser fniser og holder hinanden i hånden, imens de 
slentrer hen til morgensamling inden deres faglige undervisning, 
eller 4-5 knægte, som i dag har valgt at løbe den lange rute for 
at opretholde deres kondition, der flittigt og frisk råber: ”God 
morgen”, i forbifarten”, eller de elever der efter en time, hvor der 
virkelig er krævet dyb koncentration stadig siger: ”Tak for i dag”. 
Det er mit liv nu.

Ikke nok med det, så bliver jeg mødt af knap 50 skønne medar-
bejdere, som bare hver især stråler af glæde, entusiasme, sam-
hørighed og ønske om i fællesskab at danne disse skønne unge 
mennesker.

At skulle varetage undervisningen i løbet af dagen og derefter 
tilse de unge mennesker om eftermiddagen og aften/nat, har 
altid været min drøm, lige siden jeg blev uddannet lærer, men 
muligheden og min vej nåede ikke derhen, før nu. 

Min familie betyder alt for mig, og da jeg blev skilt for 10 år siden, 
og sidenhen måtte varetage mine børn alene, måtte jeg ompri-

oritere mine egne faglige behov og ønsker for at tilgodese dem. 
Mine piger (14 og 17 år) er nu gamle nok til, at deres mor kan be-
væge sig ud i sin drøm, drømmen om at blive ”efterskolelærer”.

Fortid: 
Jeg kommer fra en verden, hvor jeg har gennemgået mange for-
skellige erhvervssituationer samt uddannelser, før jeg fandt min 
rette plads som lærer, så jeg kender til elevernes usikkerhed om 
det at skulle vælge sin fremtidige uddannelse eller job.

Jeg er uddannet: Tøjekspedient, zoneterapeut, 
massør, akupr essur, mindfulness-instruktør, 

pæda gogmedhjælper, bank- og erhvervsrådgiver, 
fitness-instruktør og uddannede mig i 2010 som lærer.

Jeg har i mine 48 år oplevet en del. Jeg har været vild, fræk og 
afprøvet mine forældre samt mine egne grænser mange gange. 
Jeg har som tidlige skrevet selv 2 teenagedøtre og har derfor et 
større indblik i, hvordan de agerer på forskellige ting. Dertil er jeg 
af person meget nysgerrig og engageret i det, jeg laver og elsker.
Efter min uddannelse som lærer, startede jeg som lærer på Tøn-
der Ungdomsskole, hvor jeg fik en stor erfaring indenfor unge, 
der ikke kunne varetage en almindelig skolegang, og som var 
visiteret til anden undervisning. For at forbedre min pædagogi-
ske udvikling, fik jeg job hos ”Den Selvejende Institution Nybro”, 
hvor jeg varetog unge med autismespektum-forstyrrelse m.m., 
hvilket gav mig en bredere viden om børn og unge med særlige 
behov.

Da jeg også er en meget videbegærlig kvinde, sagde jeg ja tak til 
et job hos den nye FGU i Tønder, hvor jeg tænkte og følte, at jeg 
ville kunne give disse skønne mennesker, i en alder af 17-25 år, 
en følelse af, at de var noget værd, og at de ville kunne præstere 
mere end det, de blev tildelt, med og under de rigtige forhold. 
Jeg havde her mange fantastiske øjeblikke både fagligt, socialt, 
men især også personligt. Jeg var 100% sikker på, at jeg var sat 
på jorden for at hjælpe unge.

Min fremtidsdrøm som lærer
– Sundeved Efterskole 
Pludselig kom opslaget fra Sundeved Efterskole. Jeg havde selv 
en datter, som gik på skolen og kendte derfor deres værdier 
og skolegang m.m... Jeg tog chancen. Chancen for at være i et 
fælles skab med 157 elever og mange skønne kollegaer. Jeg søgte 
stillingen, og jeg fik den. Heldigvis.

Helle
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Mit navn er Malthe Færgemand Bøgh, og jeg er 24 år gammel. 
Født og opvokset i byen Hjørring i Nordjylland, hvor jeg har boet, 
indtil jeg flyttede ned til Bovrup i Sønderjylland, for at arbejde 
her på Sundeved Efterskole. Lige en lille kort historie om mit ef-
ternavn!

Navnet Færgemand kommer fra min mors side, og for at det ikke 
skal være løgn, så har vi haft en rigtig færgemand i familien. Det 
er min tipoldefar, Christian Laurits Nielsen. Han og familien sej-
lede folk over Ringkøbing Fjord ved Hvide Sande tilbage i slutnin-
gen af 1800-tallet og start 1900-tallet. Christian blev kendt som 
færgemanden i Hvide Sande, og da han fik sin søn, Anders, tog 
han sin fars nye kaldenavn og døbte sine 4 børn Færgemand - 
min morfar, Jørgen Færgemand, var den først døbte Færgemand. 

Christian “Færgemand” stoppede som færgemand i 1931, hvor 
broen blev bygget over fjorden. Han havde opbygget et betyde-
ligt fjordleje i Hvide Sande, som gik i arv. Noget af jorden blev 
solgt fra med den betingelse, at én af de nyanlagte veje skulle 
hedde Færgemandsvej. Den findes stadig den dag i dag. Hvis du 
ikke tror på det så google det. Færgemandsvej i Hvide Sande.

Så jeg er i realiteten en rigtig Færgemand!

Mit navn er Stefanie, jeg er født og opvokset i Aabenraa, 
hvor jeg også bor den dag i dag,sammen med min kæreste 
og vores lille datter. Jeg er et kæmpe familiemenneske og 
elsker at prioritere alt min tid sammen med dem. 

Det betyder meget for mig at ting og tid giver mening, der-
for har jeg også brug for, at mit arbejde ikke bare er en ind-
tjeningskilde, men mere er en del af mig, hvor jeg får lov 
til at gøre en forskel. Og at være en del af et fællesskab, 
hvor vi alle sammen vil hinanden på kryds og tværs. Og 
så elsker jeg selvfølgelig at kreere mad i alle afskygninger. 
Mad er så meget mere end blot ernæring.

Mad er fællesskab, oplevelser, minder, højtider, hverdag 
og meget mere.

Jeg har de seneste knap 10 år haft min dagligdag i en kan-
tine, hvor jeg også er uddannet ernæringsassistent. Det 
har været et spændende kapitel, og jeg har været super 
glad for mit arbejde, men jeg savnede, at mit arbejde gav 
mening på en ny og anderledes måde. 

Jeg har igennem min tidligere uddannelse, som social og 
sundhedshjælper, altid elsket at have med mennesker at 
gøre på en eller anden måde. Så jeg gik lidt og drømte om 
at kunne koble de to ting, mad og mennesker, sammen.  
Men jeg vidste hverken hvor, hvornår eller hvordan. Men 
det ved jeg nu, jeg har tusinde procent fundet min rette 
hylde her på Sundeved Efterskole. Jeg har helt sikkert fået 
den største gave, og 
jeg elsker min nye 
hverdag i blandt de 
bedste kolleger og
 fantastiske elever.

Nye  
ansatte

2022
Årets
opvisning

Mit navn er Malthe Færgemand Bøgh, og jeg er 24 år gammel. 
Født og opvokset i byen Hjørring i Nordjylland, hvor jeg har boet, 
indtil jeg flyttede ned til Bovrup i Sønderjylland, for at arbejde 
her på Sundeved Efterskole. Lige en lille kort historie om mit  
efternavn!

Navnet Færgemand kommer fra min mors side, og for at det ikke 
skal være løgn, så har vi haft en rigtig færgemand i familien. Det 
er min tipoldefar, Christian Laurits Nielsen. Han og familien sej-
lede folk over Ringkøbing Fjord ved Hvide Sande tilbage i slutnin-
gen af 1800-tallet og start 1900-tallet. Christian blev kendt som 
færgemanden i Hvide Sande, og da han fik sin søn, Anders, tog 
han sin fars nye kaldenavn og døbte sine 4 børn Færgemand - 
min morfar, Jørgen Færgemand, var den først døbte Færgemand. 

Christian “Færgemand” stoppede som færgemand i 1931, hvor 
broen blev bygget over fjorden. Han havde opbygget et betyde-
ligt fjordleje i Hvide Sande, som gik i arv. Noget af jorden blev 
solgt fra med den betingelse, at én af de nyanlagte veje skulle 
hedde Færgemandsvej. Den findes stadig den dag i dag. Hvis du 
ikke tror på det så google det. Færgemandsvej i Hvide Sande.

Så jeg er i realiteten en rigtig Færgemand!

Mit navn er Stefanie, jeg er født og opvokset i Aabenraa, 
hvor jeg også bor den dag i dag, sammen med min kære-
ste og vores lille datter. Jeg er et kæmpe familiemenneske 
og elsker at prioritere alt min tid sammen med dem. 

Det betyder meget for mig at ting og tid giver mening, 
derfor har jeg også brug for, at mit arbejde ikke bare er en 
indtjeningskilde, men mere er en del af mig, hvor jeg får 
lov til at gøre en forskel. Og at være en del af et fælles-
skab, hvor vi alle sammen vil hinanden på kryds og tværs. 
Og så elsker jeg selvfølgelig at kreere mad i alle afskygnin-
ger. Mad er så meget mere end blot ernæring.

Mad er fællesskab, oplevelser, minder, højtider, hverdag 
og meget mere.

Jeg har de seneste knap 10 år haft min dagligdag i en kan-
tine, hvor jeg også er uddannet ernæringsassistent. Det 
har været et spændende kapitel, og jeg har været super 
glad for mit arbejde, men jeg savnede, at mit arbejde gav 
mening på en ny og anderledes måde. 

Jeg har igennem min tidligere uddannelse, som social og 
sundhedshjælper, altid elsket at have med mennesker at 
gøre på en eller anden måde. Så jeg gik lidt og drømte om 
at kunne koble de to ting, mad og mennesker, sammen.  
Men jeg vidste hverken hvor, hvornår eller hvordan. Men 
det ved jeg nu, jeg har tusinde procent fundet min rette 
hylde her på Sundeved Efterskole. 

Jeg har helt sikkert fået 
den største gave, og jeg 
elsker min nye hverdag i 
blandt de bedste kolleger 
og fantastiske elever.
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Mit navn er Malthe Færgemand Bøgh, og jeg er 24 år gammel. 
Født og opvokset i byen Hjørring i Nordjylland, hvor jeg har boet, 
indtil jeg flyttede ned til Bovrup i Sønderjylland, for at arbejde 
her på Sundeved Efterskole. Lige en lille kort historie om mit  
efternavn!

Navnet Færgemand kommer fra min mors side, og for at det ikke 
skal være løgn, så har vi haft en rigtig færgemand i familien. Det 
er min tipoldefar, Christian Laurits Nielsen. Han og familien sej-
lede folk over Ringkøbing Fjord ved Hvide Sande tilbage i slutnin-
gen af 1800-tallet og start 1900-tallet. Christian blev kendt som 
færgemanden i Hvide Sande, og da han fik sin søn, Anders, tog 
han sin fars nye kaldenavn og døbte sine 4 børn Færgemand - 
min morfar, Jørgen Færgemand, var den først døbte Færgemand. 

Christian “Færgemand” stoppede som færgemand i 1931, hvor 
broen blev bygget over fjorden. Han havde opbygget et betyde-
ligt fjordleje i Hvide Sande, som gik i arv. Noget af jorden blev 
solgt fra med den betingelse, at én af de nyanlagte veje skulle 
hedde Færgemandsvej. Den findes stadig den dag i dag. Hvis du 
ikke tror på det så google det. Færgemandsvej i Hvide Sande.

Så jeg er i realiteten en rigtig Færgemand!

Mit navn er Stefanie, jeg er født og opvokset i Aabenraa, 
hvor jeg også bor den dag i dag, sammen med min kære-
ste og vores lille datter. Jeg er et kæmpe familiemenneske 
og elsker at prioritere alt min tid sammen med dem. 

Det betyder meget for mig at ting og tid giver mening, 
derfor har jeg også brug for, at mit arbejde ikke bare er en 
indtjeningskilde, men mere er en del af mig, hvor jeg får 
lov til at gøre en forskel. Og at være en del af et fælles-
skab, hvor vi alle sammen vil hinanden på kryds og tværs. 
Og så elsker jeg selvfølgelig at kreere mad i alle afskygnin-
ger. Mad er så meget mere end blot ernæring.

Mad er fællesskab, oplevelser, minder, højtider, hverdag 
og meget mere.

Jeg har de seneste knap 10 år haft min dagligdag i en kan-
tine, hvor jeg også er uddannet ernæringsassistent. Det 
har været et spændende kapitel, og jeg har været super 
glad for mit arbejde, men jeg savnede, at mit arbejde gav 
mening på en ny og anderledes måde. 

Jeg har igennem min tidligere uddannelse, som social og 
sundhedshjælper, altid elsket at have med mennesker at 
gøre på en eller anden måde. Så jeg gik lidt og drømte om 
at kunne koble de to ting, mad og mennesker, sammen.  
Men jeg vidste hverken hvor, hvornår eller hvordan. Men 
det ved jeg nu, jeg har tusinde procent fundet min rette 
hylde her på Sundeved Efterskole. 

Jeg har helt sikkert fået 
den største gave, og jeg 
elsker min nye hverdag i 
blandt de bedste kolleger 
og fantastiske elever.
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SkiturenSkituren
Endelig! Endelig! Endelig! Vi kunne igen komme afsted på skitur, 
om end det var i en lidt kortere udgave, end vi er vant til. Turen gik til 
Stöten i Sverige, og vi og vi havde 4 gode dage på alpinski. Vi kunne 
i den grad mærke på vejret, at vi var afsted senere på året, end vi  
plejer. Det var fantastisk at opleve Sveriges hvide fjelde i høj sol. 
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ELEVMØDE 2022  
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ELEVMØDE 2022  den 26. maj
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45 år 50 år40 år
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Af Marianne Lindemann

På en dejlig solskinsdag i maj 2022  

var de skriftlige prøver, som altid i  

fuld gang både i hallen og i spring

centret, men i spisesalen skete der  

også noget. Her skulle Edith fejres. 

Hun havde nemlig været ansat på  

Sundeved Efterskole i 35 år. 

Den 1. maj 1987 blev Edith ansat på Sundeved Ungdoms-
skole, som skolen hed den gang. Hendes arbejdsområ-
de var hovedsageligt på skolens første sal i privaten hos 
forstanderparret Wivi og Kristen. Edith tænker tilbage 
på tiden med stor glæde, og især mindes hun Wivi og 
Kristens to drenge, Mads og Simon, der voksede op på 
skolen, mens Edith passede mange af de praktiske gø-
remål for familien. Wivi og Kristen tænker også tilbage 
på Edith med stor glæde. ”Hun var guld værd for os og 
for vores familie” siger Wivi, der husker Edith som et 
elskværdigt og dejligt menneske. ”Hun fortjener alle de 
rosende ord, hun kan få. Vi havde et fantastisk samar-
bejde med Edith, og hun har haft stor betydning for vores 
familie” husker Wivi. Edith havde også opgaver på sko-
lens lærerværelse, der den gang lå, hvor Jette i dag har 
kontor. I dag har både kontoret og lærerværelset skiftet 
placering og størrelse, men Edith husker også en anden 
markant forandring – nemlig cigaretrøgen. Den kunne 
fylde hele lokalet, så man næsten skulle skære sig igen-
nem luften – især hvis der også var besøg af revisionen. 
Edith har ikke kun gode minder fra skolens område, men 
også fra Ballemølle – Wivi og Kristens andet hjem. Edith 
fortæller, at både skolens elever og ansatte altid var 
velkommen. Huset lå godt med store grønne områder og 
havet tæt på. Her stod døren altid åben. På skolen havde 
man tradition for en sommerfest, og det gik ofte på skift 
blandt skolens personale at afholde festen. Det var en god 
tid, og Edith husker tilbage på mange gode sommerfester 
både hos Wivi og Kristen, men også hos Erik og Sigrid. 

 På Sundeved i 

35 år
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Senere fik Edith flere opgaver i skolens køkken, og i 2001 fik hun 
også skolens udendørsarealer som sit ansvarsområde. I dag er 
det netop den opgave Edith holder allermest af. Hun sysler i 
bedene og passer de grønne områder langs stierne og rundt om 
bygningerne, så skolen altid tager sig ud fra sin bedste side. 
Edith mindes især en eftermiddag, hvor der var blevet leveret en 
stor bunke flis, der skulle fordeles ud i bedene. To elever kom 
forbi og tilbød at hjælpe hende. Edith havde trillebøren til hjælp, 
men drengene hentede straks skolens havetraktor og hjalp 
hende videre. Da den næste boglige time skulle starte, spurgte 
drengene, om ikke Edith kunne bede dem fri, så de fortsat kunne 
hjælpe i haven. Det er dejligt at mærke sådan en hjælpsomhed 
fra eleverne. 

Edith og hendes familie har boet tæt på skolen i mange år, og 
hendes familie har også været en del af livet på skolen. Hun hu-
sker tydeligt, at datteren Tove som 10-årig var med på vandet, da 
en gruppe elever havde bygget en tømmerflåde af mælkekarto-
ner og kom i Guinness rekordbog. At bo tæt på skolen har selvføl-
gelig sine fordele, men Edith husker også, at hun af og til måtte 

låse en helt tom skole op i weekenden, hvis en elev havde glemt 
noget. En gang blev Edith mødt af en pige med en stor buket 
solsikker, som hun mente Edith fortjente for ulejligheden. Sådan 
en gestus glemmer Edith ikke.  

Mange undrer sig måske over, at Edith stadig nyder at være en 
del af arbejdsmarkedet og nogle gange hører man, at der kan 
opstå uoverensstemmelser mellem generationerne, og at den 
ældre generation, af og til mener, at de unge er dovne eller ufor-
skammede. ”Ikke her da” svarer Edith prompte, da jeg spørger 
hende om denne problemstilling. Edith elsker at passe sit ar-
bejde, og hun nyder at have både kolleger og unge mennesker 
omkring sig. 

Edith gør aldrig noget halvt, og hun yder ofte en hjælpende hånd 
i køkkenet ved større arrangementer. Til dagligt lister Edith rundt 
på skolen og sysler på sin egen stilfærdige måde og på lærervæ-
relset frygter vi den dag, hvor Edith ikke længere vil arbejde på 
skolen. Så forsvinder vores magiske fe. 

På skolens vegne siger vi mange tak for dit store arbejde 
og engagement, og vi håber, at du bliver hos os i endnu flere år.  

“

“

En gang blev Edith mødt af  
en pige med en stor buket  

solsikker, som hun mente Edith 
fortjente for ulejligheden.
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Af Cecilie Franker

På en meget varm sommerdag i slutningen 

af sommerferien sad vi og svedte i spis

esalen på Sundeved. Spisesalen var fuld af 

mennesker. Folk i alle aldre fra mange sted

er i Danmark var samlet for at fejre en helt 

særlig person. Klaus Deutschbein havde 

nemlig jubilæum. 

I 25 år har Klaus været en del af Sundeved, og alle, der har haft 
noget med Sundeved at gøre de sidste 25 år, ved, hvem Klaus er, 
og hvilken energi han bringer til stedet hver eneste dag.

Og her sad vi så – gamle elever, tidligere kolleger, bestyrelses-
medlemmer, nuværende kolleger, familie og meget mere. Og det 
blev meget tydeligt, at alle på Sundeved har en ”Klaus-historie”, 
de kan fortælle. Og hvor var det skønt at dele alle de gode 
Klaus-historier med hinanden den dag. Måske har I, som læser 
med her, også en Klaus-historie med jer.

Hvem har for eksempel hørt en historie om, hvordan Klaus mi-
stede sin lillefinger? Eller måske har du hørt flere forskellige 
historier om, hvordan Klaus har mistet sin lillefinger. Blev den 
skåret af med motorsav og senere slugt i bilen på vej til syge-
huset? Blev den skåret af med lommekniv, fordi han hang fast 
i en klippe og måtte ofre fingeren for at komme ned? Blev han 
angrebet af en bjørn? Eller en haj? Ja, jeg tror, at hvert elevhold 
har fået fortalt en historie.

Men skøre historier er ikke det eneste Klaus bidrager med på 
Sundeved. I løbet af festdagen blev det tydeligt, at nogle ting 
går igen i historier fra de tidligere elever, der både holdt taler og 
havde sendt videohilsner.
Klaus giver ikke op – han tror på eleverne. Han sætter høje for-
ventninger og presser til grænserne – og tror på, at man kan. Og 
så gør man sig umage og pludselig kan man noget, som man al-
drig kunne før. Det gælder både i gymnastik- og fysiktimer, men 
lige så meget i livet generelt. 

 på Sundeved

 

25 år Klaus
Deutschbein

m
ed
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Flere tidligere elever fortalte om, hvordan de stadig, 10-15 år ef-
ter de har gået på Sundeved, kan tænke på Klaus og mærke, at 
han har været med til at ændre på deres liv. 

Vi er sikre på, at der sidder så mange mennesker derude i Dan-
mark et sted, som er blevet rykket, eller har gjort noget bedre 
med deres liv pga. Klaus. Og det er hårdt arbejde – for der er ikke 
mange af de elever, der bliver rykket mest, der kan se det selv, 
imens de er elever.

Hvis man kender til figurerne i Peter Plys, så har man måske 
også hørt udsagnet om, at alle mennesker passer sammen med 
en af personlighederne i Peter Plys- universet. Man kan være en 
lidt forsigtig eller bekymret Grisling, man kan være den intellek-
tuelle og kloge Ugle, man kan være ordensmenneske og minde 
mest om Ninka Ninus. Men der er ingen tvivl om, hvem Klaus er.  
Tigerdyret. Tigerdyret er fuld af hopperi og sjov. Hvis han får en 
idé eller bliver præsenteret for noget nyt, siger han ”det er liiiiige 
det Tigerdyr er ALLERbedst til”. Og så bliver der lagt masser af 
energi og følelser i projektet. Nogle gange viser det sig, at projek-
tet måske er sværere end først beregnet, eller at tigerdyr alligevel 
ikke var allerbedst til det. Men det ændrer ikke på, at Tigerdyret 
gør sig umage og bliver ved med at prøve.

Sådan et tigerdyr er både inspirerende, sjovt, trættende, motive-
rende og glædesspredende at arbejde sammen med og at have 
som lærer.

Vi kan slet ikke forestille os Sundeved uden Klaus.

Stort tillykke med jubilæet 
– vi glæder os til de næste 25 år med Klaus.

Deutschbein

Dengang i 1997...

“
“

Men der er ingen tvivl om, 
hvem Klaus er. Tigerdyret.
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De fortalte om mange af de fede ting et landsstævne kan, og 
det begyndte at summe inde i maven. Endelig da de satte et klip 
på fra Efterskoleshowet i 2017 var det klart.  
Vi ville med til Landsstævnet 2022. 

Vi tilmeldte os i star-
ten af skoleåret og 
var stadig ikke helt 
sikre på, hvad det 
skulle ende ud i. 

Men så kom april, og vi begyndte endelig at træne og lære lands-
stævneserierne. De fleste linje-fagstimer blev skiftet ud med 
forberedelse til landsstævne. Heldigvis havde vores gymna-
stikteam forberedt sig og alle var virkelig gode og dygtige til at 
hjælpe os med at indlære serier, få styr på opstillinger og gøre os 
parate til det store Efterskoleshow. 

Den 17. maj stod vi utroligt tidligt op for at pakke busserne og 
køre mod Svendborg. Dette var første gang, vi skulle mødes med 
alle de andre efterskoler for at mærke, hvordan det føles at være 
én ud af 6500 efterskoleelever, der står og laver præcis de sam-
me øvelser til den samme musik. Alt der skete denne dag gjorde 
det hele meget mere spændende, og pludselig blev showet og 
sel-ve landsstævnet til et mere klart billede i hovedet. 

Vi sagde farvel til elevholdet 21/22 fredag den 24. juni, og alle-
rede om mandagen den 27. juni stod mange af os i spisesalen 

Af Alma Kiil Jørgensen og Jason Haahr

Første gang der blev fortalt om Landsstævne 2022 var 

der mange af os, der ikke anede, hvad der blev snak

ket om. Peter og Klaus virkede meget begejstrede over, 

hvor heldige vi var. Det var jo slet ikke meningen, at det 

var vores elevhold, der skulle ramme et landsstævneår. 

Landsstævnet
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igen. Det føltes mærkeligt, men vi var alle lykkelige og taknem-
melige for at få bare en uge mere sammen. Vi pakkede igen 
bussen og var endelig på vej mod det Landsstævne, der skulle 
blive vores. Vi ankom til Svendborg og blev indkvarteret på 
Svendborg gymnasie hvor vi skulle bo. Vi var så heldige – ingen 
regnvejr eller blæst skulle forstyrre vores nattesøvn. 

Ugen forløb med træninger fra klokken 8 - 21 eller lidt mere. 
Der var et kæmpestort spisetelt, hvor vi spiste morgenmad, fik 
udleveret madpakker og sidst på dagen spiste aftensmad. Det 
var en helt speciel følelse at gå rundt blandt så mange andre 
efterskoleelver. Man mødte andre folk man kendte, og det var 
gode dage. 

Onsdag aften var der planlagt en fed koncert for os efterskole-
elever. Vi skulle bare hygge og nyde det sammen alle ellever på 
kryds og på tværs af hinanden. Det var en megafed oplevelse, 

og selv om man havde lavet gymnastik hele dagen og lige siden 
man kom, så stod man der omringet af folk som du kender og 
en masse som du ikke gør, og så får man bare et kæmpe energi-
boost og man har energi nok til at løbe verden rundt. Men efter 
en så fed koncert så var det bare med at komme godt hjem af. 
Da vi kom hjem, kunne man godt mærke trætheden ramme. Man 
nåede lige ind og gøre sig sengeklar, og nærmest i det samme se-
kund man ramte puden, var man i drømmeland. Så var det bare 
op og være klar dagen efter.

“
“

Det hele så så fedt ud, og den  
summende følelse inde i maven 
blev bare forstærket 1000 gange. 
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Vores første show var fredag aften. Det regnede og det var me-
gauheldigt. Det gjorde også, at vi ikke kunne springe, fordi det 
var for risikabelt med våde airtracks. Men vi tog alle ”ja-hatten” 
på og gjorde vores bedste. Det blev sendt live til DR og det var 
noget helt særligt bagefter at se det på tv. Først dér gik det op 
for mange af os, hvad det egentlig var vi havde været med til. Det 
hele så så fedt ud, og den summende følelse inde i maven blev 
bare forstærket 1000 gange. 

Der var to shows lørdag og det var lige så fede. Der var bedre vejr, 
så muligheden for at springe var der igen. Det blev to fede shows, 
og da vi stod og lavede slutserie for allersidste gang, mærkede de 
fleste af os en klump i halsen. Det hele havde været så fedt. Nu 
var der kun ét afslutningsshow tilbage, og så var vi færdige med 
landsstævne og at være Sundeveds nuværende elev hold. 

Men en ting var sikkert ved landsstævnet. Det var sommer, sol-
brændte unge mennesker, varme, gymnastik, hygge og alt det vi 
håbede på!

...da vi stod og lavede slutserie for  
allersidste gang, mærkede de fleste 

af os en klump i halsen.

“
“
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Kulturtur   
På Sundeved har vi tradition 

for at tage på en tur til en 

dansk storby for at opleve 

dansk kultur. I år gik turen til 

Odense, og vi fik udforsket  

byens seværdigheder og set en 

teaterforestilling, der var både 

anderledes og inspirerende. 

Odense
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Tonseløb
Fredag inden efterårsferien er skolernes motionsdag, og på Sundeved betyder det  

tonseløb i vand og mudder. I år havde vi tilføjet en ekstra dimension – nemlig æg.

29
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I år var vores musical en rejse i tiden. Vi mødte cow-
boys og indianere i det vilde vest, hippier fra 70’erne 
og flere musikikoner som ABBA, Elvis og The Beatles. 
Vi fik et gensyn med MTV fra 80’erne og fik et lille 
 bud på elevernes forestilling om fremtiden. Alt i alt 
var det, som altid, en meget travl og kaotisk uge, 
men også en uge med mange fantastiske oplevelser. 

Musical 2022
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En rejse...
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...gennem tiden
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Livet er frit, maskerne væk, kun håndsprit taler stadigt sit tavse sprog ved dør og på bord.Isolation gør noget ved os alle. Når ensomhedsfølelsen sniger sig ind, bliver fælles   skabet lidt 

flos-set i kanten. Man bliver lidt forbeholden over for omgivelserne.Nu skal tillid og tro genetableres og her sætter jeg min lid til Sundeved,  
til alle frie skoler og til alle frivillige hjælpere over det ganske land.Jeg har mange gode oplevelser på skolen: Den årlige generalforsamling  

er fuld af visioner og kampvilje, og elevmødet hvert forår er et bevis  
på, at idé og tanke giver pote. 

På tværs af generationer får vi tilmed flere gange årligt en stor  oplevelse i en fyldt sal omkring flyglet til Syng - Spis - Snak søndage.Ja, ”Den gamle af dage” kan med sindsro og glæde ønske  alle en god jul og et godt nytår med tak for hilsner og  samvær i året der gik.

Tove Rasmussen, årgang 1957 – 88.

         Kære Sundeved’er                   - unge som ældre

Julehilsner 
til Sundeved
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Kære alle gamle elever, kolleger og andet godt godtfolk

Så er det igen, igen tid til en lille julehilsen! 

Og atter er et år fløjet afsted, et år, som nok har budt på meget for vi mennesker: 

corona, krig, klimaforandringer og mange andre uhyrligheder. Hvis man skal 

forholde sig til alle disse tunge ting, så bliver man dybt ulykkelig, og det nytter jo 

ikke. Man må finde en vej i det og finde glæden frem på et eller andet plan. 

Og så er julens komme da virkelig velkommen, for julen er hjerternes fest, 

næstekærlighedens fest, og det er nok værd at tænke over.

Vi skal i år holde jul med Mads og hans tre piger, to hunde og en kat i deres 

sommerhus! Der bliver ”drøn” på, men det er hyggeligt. 

Simon og hele hans store familie, kone og fire børn holder 

jul i de svenske skove sammen med Idas familie. 

Vi håber alle på sne, lidt ligesom når vi fejrede julen 

i Norge. Det var skønt!

Vi håber, at I alle vil nyde julen og hinanden 

– det er vigtigt. Rigtig glædelig jul og godt nytår.

Kærlig hilsen Wivi og Kristen Kristensen

Forstanderpar 1982 – 2000.

        Kære alle tidligere og nuværende på Sundeved

Fra 2000 til 2016 boede Henriette og jeg sammen med vores fire drenge midt i Sundeved Efterskole. 

Vi kunne tit høre musikken fra Salen, når der blev trænet gymnastik. Vi var rundt og sige ”god 

morgen” og ”god nat”, vi var på utallige ture. Bjarne havde 2.880 morgensamlinger, og vi havde lige 

så mange gange middagsmad. Det var en skøn tid, og en gave at kunne følge så mange unge 

mennesker i et år eller to.
 
Nu bor vi på Gråsten Landbrugsskole. Her kan vi ofte høre traktorer, 

der kører i marken, og når dyrene skal fodres. Her har vi også 

morgensamlinger, og vi spiser sammen til middag. Eleverne er lidt 

ældre end på efterskolen, og vi får lov til at følge dem i mindst fire 

år. Heldigvis er der i disse år en rigtig god søgning til landbrugs-

skolerne, fordi mange ser det som en god og alsidig uddannelse, 

som giver mange muligheder. Landbrugets store rolle i den grønne 

omstilling optager os rigtig meget og giver håb for fremtiden.

 
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

 

Henriette & Bjarne Ebbesen

til Sundeved
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Årgangsfoto 2021/22

Elever årgang 2022/23
Adam Daniel Larsen
Aksel Jefsen Buhl
Alberte Jørgensen
Alberte Hjort Jensen
Alberte Jeffers Jacobsen
Alexandr Cucereavii
Alma Kiil Jørgensen
Andreas Hedegaard Jessen
Ane Hvelplund Overgaard
Anna-Maja Sejer Kylling
Anne Sølbek-Severin
Anne Kobæk Christiansen
Anton Bjerre Clausen
Asger Lerbæk Bergmann
Bente Schwemer
Bjarke Hans Jefsen Christensen
Camilla Claré Hansen
Carl Theodor Baggesen Hilger
Caroline Østergaard Bruncke
Cecilie Fabricius
Cecilie Marie Lorenzen
Cecilie Vium Strandridder
Christine Rieder
Claire Møberg Royal
Daniel Nicolaisen
Dicte-Marie Faber

Ditte Gad Svendsen
Ea Stavensø Palm Heldt
Elias Jul Grimstrup
Elina Kofod Madsen
Eline Kristine Lyck Lei
Eline Marie Boysen Gosch
Emilie Marie Lautrup Larsen
Emma Holm Provstgaard Jensen
Emma Wind Grisell
Enoy Bovonlak Sukhato
Evelyn Rosengård A. Mulvad
Freja Tveskov
Freja Hansen Størner
Freja Henriksen Carstensen
Frey Kipp Antonsen
Frida Lapertis Sønnichsen
Gustav Sander Jørgensen
Gustav Tinggaard Fredenhardt
Hannah Dyrhave Jensen
Hans Christian Weber
Hector Viggo Svensson
Helene Brink Munk-Christensen
Henrik Salting Gad
Hjalte Thorøe
Ida Hollensen
Ida Falk Grove Wollesen

Ida Kobæk Christiansen
Jacob Holm Jensen
Jasmin Schrøder Jensen
Jason Haahr
Jennie Martensen Christiansen
Jens Skjødt Nielsen
Jeppe Vejrup
Jeppe Borchers Petersen
Jeppe Boye Johannsen
Johannes Priske Lei
Jonas Bejerholm Jessen
Josefine Werner
Julie Werth Hansen
Karoline Jensen Kjelde
Kasper Alexander Andersen
Katrine Tomis Klaaby
Lasse Ellegaard
Lasse Valdemar Petersen
Laura Larsen
Laura Warming Cornelsen
Laurits Frisk
Laurits Mortensen Michaelsen
Lea Danø
Line Lau Rudolph
Line Skønager Damkjær
Lucas Frederik Nielsen

Lucas Gjelstrup Andersen
Lucca Inge Mølgaard
Lukas Brodersen Jefsen
Luna Staal Bertelsen
Lykke Nybo
Lærke Wihlborg
Mads Asferg Nielsen
Mads Emil Sander Dubgaard
Mads Emil Schou Christensen
Mads Marius Weile Ohlsen
Magnus Krogh Sahl
Magnus Schmidt Sørensen
Magnus Work Widding
Maja Kling Olesen
Malene Foged
Marcus Staugaard Wildenschild
Marie-Louise Borgsmidt-Thordsen
Martin Obling Jessen
Mathias Gause
Mathilde Bech Richez
Mathilde Warming Cornelsen
Matti Bruhn-Jensen
Melina Jensen
Mette Appel Boysen
Mikkel Nymand Andersen
Mikkel Skoubjerg Kristensen
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Mille Dahl Vejrup
Mille Katarina Gorrsen Olsen
Molly Aagaard Kapela
Naja Wind Gram
Nanna Nielsen
Nathalie Widding Foged
Nicholas Gandrup Bundesen
Nicoline Mørch Pedersen
Nikolaj Reus Christensen
Noah Arildsen Petersen
Nynne Malou Benkjer
Oda Wilken Benner Pedersen
Oliver Sønnichsen
Oliver Nielsen Lund
Oscar Hybschmann Petersen
Oskar Max Juul Richter
Philip Winston Roed Rasmussen
Phillip Christian Colmorn
Rasmus Eis Følster
Rasmus Stabel Schmidt
Sanne Gad Sørensen
Sara Westmose Riis
Sebastian Grümmert Hansen
Sebastian Refstrup Køhrsen
Sebastian Wetzel Stelzner
Signe Juul

Signe Albeck Fisker
Signe Bundgaard Dixen
Signe Vedel Spottag
Sigrid Lehmkuhl Køltzen
Silja Hvid
Sille Hattens Walz
Sofie Zohbi
Sofie Byriel Kloppenborg-Skrumsager
Sofie Juhl Lorenzen
Sofie Krogh Tiettje
Stine von Qualen Bonde
Thea Nicoline Rasmussen
Thomas Gandø
Tine Schlott Kristoffersen
Tobias Andersen
Tobias Lassen
Tobias Pelle Schleidt
Tobias Uhlmann Lorenzen
Trine Dreier Thomsen
Troels Holdt
Tuk Emil Hampen
Valdemar Steen Hagedorn
Vatsala Erngaard Toft
Victoria Anaya Biel
Youssef Zohbi

Glædelig jul

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

Kevin Evald
Kløverlykke 49, 6470 Sydals
Tlf.: 60958383
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ELEVMØDE
LØRDAG
DEN 13. MAJ 2023

JUBILARER 2023
5 ÅR ELEVHOLDET  2017/18
10 ÅR ELEVHOLDET  2012/13
15 ÅR ELEVHOLDET  2007/08
20 ÅR ELEVHOLDET  2002/03
25 ÅR ELEVHOLDET  1997/98
30 ÅR ELEVHOLDET  1992/93
35 ÅR ELEVHOLDET  1987/88
40 ÅR ELEVHOLDET  1982/83
45 ÅR ELEVHOLDET  1977/78
50 ÅR ELEVHOLDET  1972/73
55 ÅR ELEVHOLDET  1967/68
60 ÅR SOMMER  1963
60 ÅR VINTER  1962/63
65 ÅR SOMMER  1958

JUBILARER INBYDES TIL 
FROKOST KL. 11.30.

Prisen for jubilarfrokost: kr. 150,-.
Tilmelding senest den 1. maj 2023
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


