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KÆRE LÆSER
Steffen Bendix Pedersen, forstander 

Hvergang en sommer igen kommer dragende, 
dvælende, farende hen, 
er det som kom man i dybet af dagene 
hjem til din hjemegn igen. 
Piet Hegn – Sommerens Ø – 1937

Ja sommeren kommer dragende – Piet Hegns underfundige digt, der beskriver helheden og 
enkelheden, sammenhængen og balancen i hans verdensbillede – både det store kosmos i 
verden og det helt nære – det hjemlige. 

Nu er endnu et efterskoleår slut og Ladelund har været ”det nære” for en flok unge menne-
sker, der nu skal ud i den store verden. Efterskole er også både helhed og enkelhed. Helhed 
– fordi man som elev skal indgå i livet på skolen døgnet rundt - når man som elev skal opleve 
alt det der hører med til at være på en efterskole – her skal eleverne både have undervisning, 
fritid, spise, overnatte, klare pligter, dyrke fællesskabet, udvikles sammen med kammeraterne 
osv. Enkelhed fordi man som elev kan hvile i sig selv og bare være til stede her og ikke hele 
tiden være på vej et andet sted hen. 

10 måneder på efterskole og lige pludselig er det slut. Nu skal de unge i gang med ungdom-
suddannelse og videre i livet. Vort ønske er altid at de unge nu er mere robuste, mere modne, 
mere afklaret, mere selvstændige og selv om det altid er umuligt at opstille udbyttet i et 
regneark – så håber jeg, at hver elev reflekterer over hvad et år på efterskole gav den enkelte. 
Nogen vil allerede nu kunne fortælle i lange baner om alt det de har lært – andre opdager 
det først senere – måske meget senere i livet. 

I de sidste måneder af skoleåret har vi travlt med elevholdet der på skolen lige nu – men får 
også tid til at forberede os på næste elevhold. I april var det kommende elevhold på besøg og 
de glæder sig forhåbentlig til den 11. august hvor vi starter det nye hold med 125 elever. 
Uddannelse – politik og valg til folketinget:
Grundlovsdag var valgdag – forud for den demokratiets festdag var der en lang valgkamp og 
det lykkedes også at holde en valgaften på Ladelund. Mandag den 3. juni havde vi panelde-
bat med 10 opstillede kandidater – elever og gæster stillede spørgsmål og det blev en god 
debat. Jeg håber at netop sådan en oplevelse kan være med til at de unge mennesker bliv-
er mere interesseret i politik og vil tage del i demokratiet. Klimaspørgsmål er et stort tema 
blandt unge og også her på Ladelund handler både undervisning og samtaler om klima. Og 
det må jo ikke kun dreje sig om samtaler – det skal også resultere i handling og her må vi som 
skolen også komme mere på banen. 
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Snart får vi en ny regering og det er altid spændende hvem der bliver undervisningsminister. 
Den tidligere undervisningsminister, Merete Riisager, nåede at nedsætte et ekspertudvalg, 
som skal finde ud af hvordan 10. klasse kan rettes mere mod erhvervsskolerne. Siden dette 
initiativ har debatten kørt i uddannelseskredse. Nu er 19 uddannelsesorganisationer og her 
selvfølgelig også Efterskoleforeningen, gået sammen om en fælles udtalelse som klart går 
imod ønsket om at ensrette 10. klasse mod erhvervsuddannelserne. De 19 organisationer 
udtaler: ”Børn og unge udvikler sig i helt forskellige tempi. Derfor er det vigtigt, at der i 10. 
klasse er plads til, at eleverne både kan udvikle sig fagligt, socialt eller personligt, hvis det 
er dét, de har brug for”. Jeg er helt enig. 10. klasse skal være en mulighed for alle. Der er vidt 
forskellige motiver til at vælge 10. klasse og den skal ikke blive en forskole til erhvervsskolerne. 
Vi vil gerne samarbejde og forberede eleverne til erhvervsskolerne – men vi vil også forberede 
eleverne til de andre ungdomsuddannelser – gymnasieuddannelserne STX, HTX, HHX, HF. 10 
klasse skal være overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne. På Ladelund Efter-
skole tilbyder vi en 10. klasse som er anderledes end 9. klasse – det er et år hvor man kan lære 
projektarbejdsformen, man kan vælge håndværk og design, man fordybe sig i naturfag eller 
dansk og det er et år der i den grad skal afklare de unge om deres fremtidige valg. Vi må se 
hvad der sker!

Skoleåret 2018-2019 er slut – nu skal de unge videre – et år på efterskole er en parentes i de 
unges liv – en plusparentes – som har styrket den enkelte og været med til at åbne deres 
verden. 

Tak til alle elever, forældre, ansatte og bestyrelse for året der gået – alle ønskes en god som-
mer. 
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LINJEFAGS TUR TIL KØBENHAVN 
Kristina Lykkegaard Olesen, elev

Kunst, medie og musiklinjen vi har været på studietur til København fra mandag d. 27 til ons-
dag d. 29. maj. Vi fik morgenmad på Ladelund, derefter hoppede vi på cyklerne og cyklede til 
Brørup station. Vi tog toget til Kolding, hvor vi havde et lille stop og købte snacks til resten af 
togturen til Københavns hovedbanegård. På tog turen var stemningen høj og vi glædede os 
alle til tre mega hyggelige dage med hinanden. Vi kom til København og mødtes med tre af 
eleverne der allerede bor i København. Musiklinjen tog videre ud til musikkonservatoriet og 
fik en rundvisning, og hørte om, hvad man lavede der. 

Medie og kunst tog til Bording Friskole, hvor vi skulle sove, med, tingene og købte ind til 
aftensmad. Vi lavede Ladelund kebabbiks. Om aften tog vi alle til Refshaleøen og så et tea-
terstykke, der hed tomrum. Som var et eksperimenterende teater. Tirsdag købte vi ind til 
morgenmad og spiste det i Kongens Have. Derefter gik vi en lille tur rundt i haven og hy-
ggede. Medie og kunst var på Louisiana kunstmuseum, og så en udstilling der hedder Pipi 
Lotti. Derefter var de i skulpturparken. Musik havde fri leg og gik rundt og shoppede i Køben-
havn. Derefter tog de til Roskilde og var i Ragnarok museum. Der fik de en rundvisning. Efter 
det skulle de have en rap workshop, hvor de lærte at rappe og Freestyle rappe. Vi spiste alle 
sammen aftensmad sammen på en restaurant ved navn Madglad. Der var masser af lækker 
salat, og den varme ret var chili con carne og spinatlagsagne. Det smagte ret lækkert. Vi tog 
derefter til open mic på Huset. Der var 7 komikere der kom og lavede stand up, både kendte 
og amatører. Det var skide sjovt. 

Onsdag pakkede vi sammen og tog ind på hovedbane gården hvor vi fik morgenmad og 
hoppede på toget hjem til Ladelund efterskole. Det har været en virkelig hyggelig tur og vi 
har alle haft en sjov og god tur.
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SES STÆVNE 2019 – 
GYMNASTIKSTÆVNE FOR EFTERSKOLER 
Ulrik Duus Jensen, lærer 

Værksted, jagt, idræt, musik, koncerter, musical, ridning, DM i maveplasker, fodbold, festival, 
udlandstur, langrend, Norge, is badning, museum, Berlin, Amsterdam, saltoer, flikflak, traktor, 
osv. osv. osv. osv.
Det er bare nogle af de ting vores elever har oplevet dette skoleår.

Men en af de største oplevelser, og én af dem de helt sikkert kommer til at huske tilbage på, 
var SES-stævnet i Kolding. Det var en kæmpe oplevelse at lave opvisning for 3000 mennesker 
i Sydbank arena. 

Eleverne gjorde det helt fantastisk, og i kunne ikke have forlangt mere af dem. 

Ud over årets højdepunkt, som SES Stævnet var, har eleverne lavet 14 gode opvisninger. 
Det har være en god proces. Langt de fleste, havde aldrig lavet gymnastik før de kom på 
Ladelund. 

Men efter at have været hele følelsesregisteret igennem og trænet som en gal, lykkedes det 
os at gøre 130 helt almindelige teenagere til gymnaster.
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LE MANS- WEEKEND
Klaus Johannsen, lærer  

I weekenden, hvor det traditionsrige racerløb blev kørt i 24 timer i Frankrig. Havde 32 elever 
valgt at blive for at deltage i Le Mans-weekenden. Udover at følge det legendariske løb i 
løbet af de 24 timer, blev tallet 24 også omdrejningspunktet for mange sjove og anderledes 
konkurrencer. 
Her i blandt trillebør ræs og racerbiler.

 Natten blev tilbragt i gymnastiksalen, hvor brummende motorer og enkelte snorkelyde 
dannede lyden til løbet der blev vist på storskærm. Hvem vandt egentligt? Jo, det var vist Toy-
ota, helt sikkert var det også fælleskabet der sejrede hos weekendeleverne. 
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TØNDER STÆVNET 
Klaus Johannsen, lærer 

Onsdag d. 15 maj, var de skriftlige prøver overstået. Og nu var det atter tid til at pleje idræt og 
fællesskabet. Hele skolen deltog i Tønder Stævnet, der er en idrætsdag for efterskoleelever. 
Dagen startede med fælles opvarmning, på det gamle stadion i Tønder. Højt musik hjalp de 
forventningsfulde efterskoleelever, til at få kroppene gjort klar, til de selvvalgte aktiviteter. 

Solen skinnede hele dagen fra en skyfri himmel og der blev dystet i 30 forskellige disciplin-
er- I alt lige fra fodbold til zumba. Dagen sluttede af, med den store løbestafet, hvor udvalgte 
Ladelund elever kæmpede bravt. 
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LADELUND ELEVFORENING 18/19
Anni Amstrup skov, formand for elevforeningen
Ladelund er ikke kun en skole for nuværende og kommende elever – men byder også på 
mange gensyn for tidligere elever. Her beretter elevforeningens formand, Anni Amstrup Skov:

Et år på Ladelund Efterskole giver venner for livet, oplevelser ud over det sædvanlige og ikke 
mindst gode minder. Når eleverne forlader skolen den sidste dag, betyder det dog ikke, at 
disse oplevelser og minder er nået til vejs ende. Gennem Ladelund elevforening etableres der 
arrangementer der sikrer, at eleverne har en god undskyldning for at vende tilbage og skabe 
flere minder. Elevforeningen består af 10 gamle elever, der brænder for at muliggøre kontak-
ten mellem gamle elever og skolen.

Nogle af de arrangementer der bl.a. finder sted på Ladelund, er gensynsweekenden. Denne 
weekend bringer de gamle elever tilbage til efterskolelivet og giver mulighed for at overnatte 
på skolen; lige som dengang de gik på skolen. Dette er et døgn fuld af aktivitet og de delt-
agende har rig mulighed for indflydelse. Sidste år var der bl.a. gymnastikserier fra årgangene, 
høvdingebold, spil i hallen og meget mere. Derudover er der tradition for, at der kæmpes om 
årspokalen, hvorpå den vindende årgangs årstal indgraveres til evigt minde. Sidste år var det 
årgang 17/18 der løb med sejren; hvem vinder næste år?

På Ladelund har der også været tradition for LE-cup, hvor der dystes i indendørs fodbold. 
Dette er en dag fuld af liv og kampgejst. Elevforeningen har dog et ønske om større opbak-
ning til dette LE-cup, og vil fremover gøre mere for at reklamere for denne dag og sikre større 
opbakning og fremmøde til næste års arrangement.

Et af de nye tiltag foreningen har foretaget, er opretningen af gammel-elevgymnastik. Dette 
tiltag giver mulighed for at fastholde den gymnastik eleverne har haft under deres ophold 
på Ladelund. Formålet med gymnastikken er at skabe kontakter og fællesskab på tværs af 
årgangene og sikre de gode oplevelser til træninger og opvisninger. Sidste år var det ikke 
muligt at skabe et hold, men dette stopper ikke trænerne, der ønsker at give initiativet et 
forsøg mere. De håber på, at den ekstra reklame og klare linjer fra start kan sikre et godt og 
spændstigt gymnastikhold der er klar på at kaste sig ud i noget nyt.

Den 5. maj afholdt Ladelund elevforening den årlige generalforsamling for alle interesserede. 
Ved dette års generalforsamling valgte elevforeningens nuværende formand Anne-Mette 
Jørgensen og Maja Hunt at træde af. Elevforeningen takker mange gange for al den tid og 
det arbejde de begge har lagt i foreningen. Formandsposten er givet videre til Anni Amstrup 
fra årgang 14/15/16. Fra den nuværende elevforening er David Solgaard valgt ind som årgangs-
repræsentant og tidligere årgangsrepræsentant Ib Murmann er valgt ind for 3 år. Derudover 
kan foreningen byde Louise Linnet velkommen tilbage.

Elevforeningen ser frem til et nyt og spændende år med en forhåbning om fortsat god op-
bakning fra de tidligere elever på Ladelund Efterskole.
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Elevmøde 5 maj 2019
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GRUNDLOVSDAG PÅ LE
Emilie Helms Mikkelsen, lærer
5. juni gik hele Danmark i stemmeboksen for at hylde demokratiet, og fortsatte fejringen til 
diverse grundlovsarrangementer – som på Ladelund. Ligesom både skolens linjefag og elev- 
og lærerflok afspejler, er Ladelund en skole der favner mange forskellige individer. Dette 
blev tydeligt, da eleverne satte kryds efter valgmødet d. 3. juni, hvor næsten alle partier var 
repræsenteret. Selvom vi er fælles om meget, er der også plads til at tænke – og være – ander-
ledes på Ladelund.

Til årets grundlovsmøde var taleren Emma Holten, som i offentligheden er blevet kendt som 
feministisk aktivist og debattør, og som også havde udgangspunkt i nye tanker. Hun tog fat 
i dagens tredje begivenhed, nemlig fars dag, og gav i sin tale et indblik i den nyfeministiske 
bølges mission om at gøre opmærksom på alle undertrykkende strukturer – også af fædres 
ret til at være omsorgsfulde og kærlige forældre – ikke bare skaffedyr.

Efter tale og sange blev solen nydt i gårdmiljøet med skøn dannebrogslagkage, kaffe og 
musikalsk underholdning fra skolens musiklinje. Vi siger tak for en god dag, og for et godt 
samarbejde med Malt/Folding pastorat
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FORÅRSFREMVISNING & GL. ELEVDAG
Emilie Helms Mikkelsen, lærer
Forårsfremvisning og Gl. Elevdag er en dag, hvor Ladelund Efterskole ses, høres og mærkes. 
Det er en dag, hvor alle er hjertelig velkommen til hyggelige timer med aktiviteter, kaffe og 
samvær og faktisk helt uden de store forpligtigelser – man møder bare op. Gamle elever kom-
mer forbi for at møde hinanden og snakke om tiden på efterskolen. Forældre til nuværen-
de elever kommer og ser til deres unge menneske, og andre interesserede er også meget 
velkomne.

ÅRETS SIDSTE GYMNASTIKOPVISNING
Årets forårsfremvisning løb af stablen den første søndag i maj, og det var en dejlig én af 
slagen med mange besøgende og god stemning. Dagen startede kl. 13 med flaghejsning, 
sang og velkomst. Herefter viste dette års elevhold deres flotte opvisning, og hallen var helt 
fyldt med et oplagt publikum. Efter klapsalver til årets elevhold var der rig mulighed for at 
afprøve skolens værksteder med aktiviteter, dyster og hygge. Mange benyttede sig også af 
muligheden for at se rideeleverne lave en rigtig fin rideopvisning. Elevforeningen afholdt gen-
eralforsamling, hvor der blev valgt bestyrelse og dette års elevhold kom selvfølgelig også med 
i bestyrelsen med David Khalil som årgangsrepræsentant.

Gymnastiksalen og spisesalen dannede herefter rammerne for kaffe, kage og underholdning. 
Musikholdet gav den gas sang og band. Steffens kor gav også et par numre, mens der blev 
catchet-up rundt omkring bordene. Snakketøjet stod ikke stille hos de gamle elever, og det 
var tydeligt at mange var glade for at se hinanden og skolen igen.

Forårsfremvisning er altid en hyggelig, uformel og dejlig genforening og det var det bestemt 
igen i år – vi siger TUSIND TAK for en dejlig dag!
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MUSIKFESTIVAL PÅ ASKOV EFTERSKOLE
Verner Storm, lærer
Traditionen tro var vi alle afsted til musikfestival på vores nabo skole Askov Efterskole. De 
kommer hvert år til vores indendørs festival Ladelund Rock og vi kommer selvfølgelig også 
når de afholder musikfestival. I år var musiklinjens band ‘DGM’ på scenen. For de der undrer 
sig over hvad DGM mon betyder, ja så er det såmænd bar en forkortelse for De Gule Mapper. 
Musiklærer Verner mente at de var så gode til at kigge i deres mapper at han forslog navnet 
og det godtog musikeleverne. Til festivalen var de fleste mapper dog ikke fremme da elev-
erne kunne det de skulle udenad.

Bandet var på scenen to gange og især sidste gang var et hit, da resten af elevflokken var 
ankommet og var gode til at heppe på dem. De spillede bl.a. ‘One of us’ – en gammel 90’er 
klassiker, ‘Shallow’ fra filmen ‘A star is born’ og et helt nyt pophit ‘Sucker’ med Jonas Brothers.

For mange af eleverne er det første gang de står på en scene med proff grej og skal ud over 
scenekanten med musikken. Der var nervøsitet i luften, især da bandet før var noget øvet og 
gav den gas på trommer og bas.

Alt gik dog super godt og alle var glade efter veloverstået koncert.

DER VAR KONCENTRATION PÅ SCENEN
For mange af eleverne er det første gang de står på en scene med proff grej og skal ud over 
scenekanten med musikken. Der var nervøsitet i luften, især da bandet før var noget øvet og 
gav den gas på trommer og bas.

Alt gik dog super godt og alle var glade efter veloverstået koncert.
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ET EFTERSKOLEÅR ER GÅET
Silke D. Nielsen, elev
Den sidste uge for årgang 18/19 på Ladelund er ved at nærme sig sin afslutning, med mange 
forskellige outroaktiviteter og hygge. Der bliver badet, grillet, sunget, dyrket idræt og fælless-
kab. Outroperioden giver også plads til eftertanke og refleksion, og her giver elev Silke Stens-
gård Nielsen sine tanker om efterskoleåret:

Nervøse og spændte stod vi for et år siden ude foran Ladelund Efterskole med store pakkede 
kufferter og tasker, klar til at starte vores efterskoleophold. Nu er der gået et år, og kufferterne 
og taskerne er så småt ved at blive pakket igen. Det har været et uforglemmeligt år med en 
masse nye oplevelser, udfordringer og ikke mindst nye venskaber. 

Det at starte på efterskole har været en stor omvæltning af ens dagligdag. Man skulle plud-
selig vænne sig til at være omgivet af mennesker hele tiden, og det er noget af det, der 
har været med til, at man virkelig kan mærke den personlige udvikling, som man har gen-
nemgået ved et år på efterskole. En af de helt store ting ved efterskole er det, at man får en 
værelseskammerat. Man skal sammen finde ud af, hvordan det fungerer bedst muligt inde 
på værelset og tage hensyn til hinandens behov. Det bånd man får til hinanden er helt unikt, 
fordi de kender en på en helt anden måde, når de er vant til at tilbringe tid med en døgnet 
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rundt. 
Vi har prøvet en masse nye udfordrende ting. Bland andet har gymnastikopvisninger fyldt 
meget gennem året. Vi har brugt mange timer på ikke blot at lære vores serie, men også 
bare det at lære at gå i takt, strække vores arme og ovenikøbet huske at smile samtidig, fordi 
de fleste af os har aldrig dyrket gymnastik, før vi startede på Ladelund. Jeg var også selv lidt 
skeptisk og spændt på det med at have gymnastik, fordi jeg aldrig rigtig havde prøvet det 
før, men når man er ude til opvisningerne, har man aldrig været mere stolt over at være iført 
en tætsiddende polyestergymnastikdragt. Vi har brugt mange gymnastiktimer på at træne 
vores opvisningsserie, og det er fedt at opleve den udvikling, der er sket fra første gymnastik-
time, hvor vi skulle lære at lave vores første fejesving, til at stå foran en masse mennesker og 
stolt fremføre vores helt egen opvisning. 

Vi er nu gået ind i den sidste uge, og tiden er virkelig fløjet afsted. Vi har været i fuld gang 
med at skrive mindebøger, og tænkt tilbage på alle de gode oplevelser vi har haft sammen 
som udlandsturene, gymnastikopvisninger og alle de aftener, hvor vi virkelig har nydt hinan-
dens selskab. De sidste par dage bruges også på at planlægge sommerferien, fordi selvom 
at vores efterskoleophold er slut, så er det slet ikke slut med at tilbringe tid sammen, for som 
man siger, så er det aldrig et farvel men et på gensyn. 
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LINJEFAGSDAGENE 18/19 
Emilie Helms Mikkelsen, lærer
Performance var temaet for musik, kunst og medielinjens tur til Sjælland i linjedagene. Imens 
musiklinjen fik en rundvisning og snak på musikkonservatoriet i København, og besøgte det 
nye Ragnarock-museum i Roskilde inkl. rapworkshop, forenedes kunst og medie i installa-
tioner på kunstmuseet Louisiana i Humlebæk. Vi var også på fælles udflugt til Refshaleøen, 
hvor alle sanser – og linjefag – kom i spil i den poetiske performance installation ”Tomrum”, 
hvor eleverne frit bevægede sig rundt mellem fortællinger i lyd, lys, genstande og skuespil, 
med universet som udgangspunkt. Uden sko og mobiltelefoner.

Turen blev rundet af med open mic på Huset, hvor både kendte og ukendte stand-uppere 
afprøvede nyt materiale, med Ladelund-elever på forreste række. Efterskolelivet blev aftenens 
store tema, og flere af eleverne blev inddraget i de forskellige acts.

På jagttegn og fiskeri-linjen blev de tre linjedage blandt andet brugt på, at 14 elever skulle til 
jagtprøve ved Naturstyrelsen for at få jagttegn. 

Forud for prøven ligger et meget stort arbejde med at erhverve sig viden om vildtkending, 
jagtlovgivning, våbenkendskab mm. Desuden skal eleverne kunne bedømme om afstanden 
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til seks jagtbare vildtfigurer er indenfor korrekt skudafstand. 
14 elever ønskede at gå til prøven og af dem bestod 9 teoriprøven. Et par stykker mangler i 
skrivende stund at fuldføre afstandsprøven, det sker forhåbentlig tirsdag.
Den landsdækkende beståelsesprocent ligger på 56%, så resultatet for holdet er meget flot.
Knæk og Bræk!

I de tre linjefagsdage på værkstedslinjen, havde eleverne fået at vide, at de skulle på virk-
somhedsbesøg i alle tre dage. De blev dog meget positivt overrasket, da vi mandag morgen 
blev delt op i tre hold og fik stukket en bilnøgle i hånden. I stedet for ”kedelige” virksomheds-
besøg, skulle de bruge al deres energi på at lave nogle fede markræsere. Den første opgave 
gik ud på, at de skulle lave hækspoilere, og lave bilen mere sikker at køre i. Derefter var der 
nogle testture, hvor de skulle lære at køre bil, med fuldt drøn og under højt pres. De sidste 
to dage gik ud på at gejle bilerne, der blev lavet innovative udstødningsløsninger og system-
er udelukkende til at skabe så meget røg som muligt. Derefter blev der også lavet sofaer af 
de overskydende sæder fra bilerne, så man kunne slappe af efter nogle hektiske runder på 
banen. Linjefagsdagene blev sluttet af med nogle forskellige vilde og sjove udfordringer på 
crossbanen.

Normalt er de halvårlige friluftslivsture på LE stilfærdige, rolige og med meget tid til fordy-
belse og refleksion. Men dette års forårstur skilte sig i den grad ud. Vi startede turen ud med 
en tur på det tidligere DM MTB spor i Kolding, hvor alle mand blev udfordret, både den dyg-
tige, rutinerede kører og de højrøstede begynderpiger. En sjov tur, hvor der både blev grinet 
med og ad hinanden. Dagen efter gik turen til Houens Odde, her måtte eleverne igennem en 
hæsblæsende konkurrence, hvor der skulle konstrueres en flåde, som kunne give adgang til 
en overnatning på vandet i shelter. En præmie som var eftertragtet, for der blev kæmpet som 
om det var liv eller død. Herefter bød turen på afslapning og gourmetmad. Der blev både 
lavet jordsteg, selvfangede muslinger i fløde og en hver teenagers drøm: burger. En lækker 
tur med glade og tilfredse elever. 

På ridelinjen startede dagen med undervisning i rideteori ved Bruno. Her blev der bl.a. set 
lidt på den nye landstræner Natalie og hendes taktik og teknik. Herefter ventede en hestefy-
sioterapeut i ridehallen og hun lærte pigerne en masse øvelser til udstrækning og træning af 
hestene. 

Om eftermiddagen stod den på spring for alle. Der var fart over feltet og en masse grin. 
Pudsning af hovedtøj, støvler mm. blev også klaret. 
Tirsdag besøgte vi først Blue Hors og derefter Bøgegaarden. Vi blev taget godt imod begge 
steder og fik fine rundvisninger. Blue Hors bød på et møde med berider og førsterytter Daniel 
Backmann Andersen og også hingsten Don Schufro, som er Danmarks mest berømte hingst 
og én af de mest brugte avlshingste i Europa. Derudover så vi mange fine små føl og nød de 
smukke og ret imponerende bygninger. På Bøgegaarden blev vi præsenteret for flere smukke 
heste. De specialiserer sig i springheste og har avlet mange stjerner i årenes løb. Sønnen på 
gården på bare 14 år viste hvor dygtige deres springheste er. Det var en flok trætte men glade 
hestepiger, der vendte hjem til Ladelund. Onsdag sluttede linjedagene med endnu en gang 
spring og også mulighed for dressur. Nogle skønne dage for hestefolket på LE.
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