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KÆRE LÆSER
Hvad er det, der gør julen til noget særligt,
gør stuen lys og hjertet varmt og kærligt?
Er det med jul og krybben julenat
mon ingenting, når stjernen skinner mat?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser, 
det barn i krybben er så meget mer.
 Svend Erik Petersen / 2015.

Så blev det december på Ladelund. Vi er begyndt at synge advents- og julesange - skolen er 
pyntet med adventskranse, stjerner og juletræer. Både inde og ude står der lys og pynt, som 
skal minde os om, at julen snart kommer. Jo, julen er noget særligt. 

2019 var også noget særligt. Ladelund har faktisk 140 år fødselsdag i år. Skolen startede som 
”Ladelund Landbrugs- og Mælkeriskole” i 1879 og siden 2000 har der været efterskole. Vi er 
i gang med det 20’ende efterskolehold. Og det går godt på skolen. Vi oplever et elevhold 
der vil efterskolelivet. Vi har haft mange højdepunkter i de første godt fire måneder. Både 
oplevelser og udfordringer, der styrker fællesskabet, og hvor de unge oplever læring. Vi sætter 
hele tiden fokus på fællesskabet – det er herigennem eleverne udvikler sig, fordi som Svend 
Brinkmann siger: ”Et fællesskab udvikles sjældent ved at fokusere på individer – det er snar-
ere omvendt: Fællesskab er rammen for individets dannelse og udvikling.” Og med hensyn 
til læring, skal vi jo hele tiden huske, at vil vi lære unge noget, så er læring en aktivitet i deres 
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hjerne. Vi kan ikke ”give” læring fra os. Nok kan vi dele viden, men om denne viden bearbe-
jdes og fæstnes i unges hjerner, afhænger af hvad der foregår derinde. Det helt afgørende for 
unges læring er tryghed og den gode stemning. Og vi oplever en særlig god stemning med 
dette elevhold.      

Her i nyhedsbrevet kan du læse om forskellige aktiviteter og projekter. Trods regn og rusk 
havde vi gode lejrture i skoleårets start og alle har været på ture til enten Berlin eller Køben-
havn. Teaterugen er noget helt særligt – et intenst forløb med masser af energi og fælles-
skab. I år har alle elever deltaget i en skills-dag. En dag hvor eleverne arbejder med praktiske 
håndværksmæssige opgaver og konkurrencer. Her i november og december er der afviklet 
terminsprøver og 10. klasserne er i brobygning i forbindelse med deres IBO – innovation-bro-
bygnings-opgaven. Hver fredag er en faglig fordybelsesdag og i år har vi indført et nyt lin-
jefagssystem. Nu kan hver elev i højere grad selv sammensætte sine linjefag og får dermed 
mange flere valg. Nu kan man faktisk have helt op til 10 forskellige linjefag på et år. 

I dette skoleår har vi også taget en ny stald i brug. For knap et år siden indviede vi den nye 
ridehal og den fungerer fantastisk. I foråret og hen over sommeren har vi så renoveret den 
gamle maskinhal, som vi i august kunne tage i brug som ridestald med 24 bokse. Her er alle 
efterskoleelevernes heste opstaldet og det fungerer rigtig godt med at samle deres heste her. 

Fra dette skoleår har vi ansat Line Nielsen som er lærer i gymnastik, idræt og projektunder-
visning. Line står også for en del PR-opgaver. Line har tidligere været lærer på både Agerskov 
Ungdomsskole og Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole. Louise er gået på barsel og har nu 
fået nr. 2 – en dreng. I starten af skoleåret fik vi også mulighed for at ansætte en flygtning fra 
Syrien. Mahmoud er maler og han er utrolig flittig og får malet mange steder på skolen. Vores 
opgave er også at lære ham at tale mere dansk og både han og vi har stor glæde af ansæt-
telsen. 

I 2020 kan vi også forvente os spændende oplevelser. 100 året for Genforeningen skal vi 
selvfølgelig også markere her på skolen. Ladelund er en gammel grænseskole og vi har en 
række arrangementer i løbet af foråret. Vi får blandt andet besøg af Sigurd Barrett, der skal 
spille, synge og fortælle om genforeningen – det er et samarbejde med Gjerndrup Friskole og 
en slesvigsk venskabsskole. Vi skal også være med til den store genforeningsfestival i Skibe-
lund Krat og i sommeren 2020 kommer Dronning Margrethe på besøg i Vejen Kommune og 
det skal efterskoleelever også deltage i. Men meget mere om det til foråret. 

Det sørme - det sandt december og snart jul og til slut vil jeg ønske alle – skolekreds, forældre, 
elever og venner af huset en rigtig glædelig jul og et godt nytår 

Steffen Bendix Pedersen
Forstander 
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GYMNASTIK
af: Line Nielsen, Lærer 

En lille up date fra gymnastiklærerne. Vi har i år en folk glade elever der springer derudad til 
gymnastik. 

Vi har i første del af året arbejdet med grundgymnastikken, herunder gang, sving og dans. 
Men vi må ikke glemme de gode løbeture, den dejlige styrketræning og de skønne hoppe-
sekvenser vi har haft, som eleverne bare elsker. Derudover er vi godt i gang med første fæl-
lesserie – vi øver strakte arme og bølgestykker, så alle eleverne er klar til opvisningerne i marts 
måned. 

Pigerne er godt i gang med deres tøndebåndsserie. Det har for mange været første gang et 
tøndebånd er blevet kastet, drejet og leget så meget med. Men vi har nogle gode piger, der 
ikke er bange for at tage en udfordring op. Drengene øver deres rytmiske sans og vi glæder os 
til at se deres drengeserie. 

Derudover booker vi lige nu opvisninger rundt omkring i landet og har lige bestilt dette års 
gymnastiktøj. Vi glæder os til at møde jer forældre ude i hallerne og vise hvad eleverne har 
arbejdet med. 
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ERHVERVSUDDANNELSERNE OG 
SKILLSTRAILEREN PÅ BESØG 
Af: Verner Storm, lærer 

I disse år er der fokus på at få unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Der er mange tiltag 
rundt omkring i landet på skoler og på erhvervsuddannelserne. Ladelund Efterskole har den 
forgangne uge været præget af dette fokus.
Tirsdag var tre uddannelsesinstitutioner på besøg, for at lave brobygningsmatch med elev-
erne fra Ladelund og Askov Efterskole. Det var SOSU Esbjerg, Kjærgård Landbrugsskole og 
Hansenberg. Eleverne er i gang med at arbejde med deres IBO – Innovations Brobygnings 
Opgave.
I forbindelse med IBO’en skal eleverne i grupper, i samarbejde med en virksomhed og en erh-
vervsskole, arbejde med et af de 17 verdensmål og hjælpe den pågældende virksomhed med 
et problem de har. Det kunne fx være et bæredygtighedsproblem, som sortering af embal-
lage.
Det er vores tidligere kollega, Karin Skjøth, der nu er konsulent i Efterskoleforeningen, der står 
for IBO-projektet. Det er fjerde år eleverne i 10. klasse arbejder på denne måde. IBO’en er en 
afløser for OSO’en – den Obligatoriske Selvvalgte Opgave.

Onsdag var SkillsDenmark på besøg med tre tilbud til alle elever. De skulle alle igennem Eft-
erskole Skills, som er en konkurrence i forskellige erhvervsvalg. Fx skulle de samle en vandlås, 
folde servietter, samle kobberrør og lægge et flisemønster. Det foregik på tid og de to hurtig-
ste hold skal deltage i danmarksmesterskaberne i efterskoleskills i Bellacentret til januar.
Eleverne skulle i værkstedet lave et bord-bænkesæt ud af fine douglasplanker. En forlænger-
ledningsworkshop var også på programmet, hvor eleverne fik udleveret ledning og stik. For 
mange var det første gang de afisolerede ledninger og monterede dem på en stikprop.
Sidste tilbud til eleverne var et foredrag med Jamil - en fyr, som fortalte om sin opvækst i 
Danmark, om det at være på kanten af loven og som nu har fundet retning i livet igen.
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LADELUND GÅR EFTER NYT SØLVTØJ
Af: Kasper Gravlund , lærer 

Som tradition tro, når Ladelund Efterskole ikke tager på skitur, tager en lille flok elever til 
Lunderskov i søgen efter pokaler. Hvert år i januar er der nemlig DM i kortfilm for efterskoler. 
Inden aftenshowet begynder, melder eleverne sig til forskellige workshops. Her kan man rig-
tig fordybe sig i de forskellige kunstformer, der nu befinder sig under det at lave film. Her har 
Ladelund deltaget to gange, og kommet hjem med to priser. Så presset er stort på de to film 
som nu Ladelund sender afsted. Kortfilmsholdet har arbejdet med film af alle genrer, men te-
maet har underliggende i år været identitet. Den ene film har temaet inde i sig, hvordan man 
kan søge efter noget, man ikke ved hvad er. Den anden er præget af sort humor. 

Så det bliver to vidt forskellige film som kommer til at støtte hinanden, frem for at konkurrere 
med hinanden. Filmene vil kunne ses ugen op til Dolly Awards på Ladelunds facebookside.
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ALENE I VILDMARKEN
Af: Mads Kaack , lærer 

I efteråret 2019 prøvede LE kræfter med et nyt linjefag under titlen ”Alene i vildmarken”, med 
stærk inspiration fra de populære TV-programmer. I den daglige undervisning stiftede elev-
erne bekendtskab med traditionelle nordiske friluftsaktiviteter og diverse bushcraftprojekter. 
Finalen på linjefaget blev et døgn alene i vildmarken. Eleverne kunne selv vælge, om de ville 
udfordre sig selv og være i vildmarken på egen hånd, eller om de ville klare udfordringen 
sammen med en makker. 

Vildmarken bestod af Houens Odde spejdercenter, og her fik eleverne tildelt et område, som 
de måtte være på. Opgaven var så; selv at lave mad, bygge noget at sove under og underhol-
de sig selv. Som forberedelse kunne eleverne vælge 8 ting som de kunne medbringe (eks. 
sovepose, liggeunderlag, kniv mm.), og derudover havde de på vejen derud kunnet fange en 
fisk. Det blev en oplevelse og en udfordring for de fleste elever, og mange elever erfarede, at 
dét med at tænde ild var noget, de helt sikkert skulle have øvet sig mere på. Derudover er-
farede mange elever også, at mangel på lys pludselig kan give store udfordringer, når nu man 
skal til at bygge en bivuak. Resultatet blev, at nogle elever sov tørt og godt, og andre vågnede 
op til en meget våd sovepose og lidt kulde. 
En oplevelse som helt sikkert har givet stof til eftertanke. Flere elever nåede til den erken-
delse, at mange af de ting vi har i hverdagen, tager vi for givet, og at nogle oplevelser er sjo-
vere at have sammen med andre.  
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SIKKE ET HUNDELIV! 
– MUSICAL PÅ LADELUND
Af: Emilie Helms , lærer

I uge 46 arbejdede eleverne på Ladelund hårdt for at få årets musical, “Et Hundeliv”, op at 
stå. Alle elever har været engagerede, og alles bidrag har været vigtige for forestillingen, 
hvor eleverne har arbejdet i værksteder som henholdsvis skuespillere og sangere, musikere, 
scene- og kulissebyggere, dansere, kostumierer, medie- og pr-folk, lys- og lydansvarlige og 
ikke mindst kokke. Stykket var udvalgt på forhånd, men alle andre elementer, såsom sange, 
rekvisitter, kostumer og forfilm skulle udtænkes, planlægges og udføres, og der blev lavet 
ændringer lige indtil første forestilling. Ud over selve musicalen har vores pr-hold også lavet 
dagsfilm, som har kunnet ses på de sociale medier.

Arbejdet begyndte fredag morgen, og i løbet af ugen måtte flere aftener tages i brug, inden 
vi kunne slå dørene op til premieren torsdag aften. Her fik vi besøg af vores naboefterskoler, 
Askov og Skibelund, som var et fremragende publikum. Fredag formiddag havde vi besøg 
af bedsteforældre til årgang 19/20 samt elever fra 6. klasse på Askov Malt Skole. Det var 
interessant at mærke, hvordan stykkets sange, vitser og fysiske udskejelser gik hen over 
hovedet på nogle, men rent hjem hos andre – afhængigt af alder. Fredag aften sluttede vi af 
med den store finale for forældre og søskende, hvor alle elever var på scenen, og afsluttede 
stykket med fællessang. Traditionen tro hjalp publikum med at rydde op, og der blev sat ny 
Ladelund-rekord.

Hvert år oplever vi, hvordan teaterugen flytter elevernes grænser, hvordan mange af dem 
viser særlige eller nye talenter frem og prøver sig selv af. I år var bestemt ingen undtagelse, og 
det hårde arbejde resulterede i en af de bedste forestillinger på Ladelund! 

Flere af skuespilpræstationerne og pr-holdet var ovenikøbet så gode, at de, i samarbejde med 
lærer Kasper, har lavet deres egen spin-off-julekrimi som udgives løbende i december. Følg 
med på de sociale medier!
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9. KLASSERNES BESØG I BERLIN – EN 
STUDIETUR
Af:  Gitte Martensen, lærer  

Uret viser 6.00 tirsdag morgen den 8. oktober, det er normalt for tidligt for enhver teenager, 
men ikke når man sidder i en bus på vej mod Berlin. 9. klasserne på Ladelund Efterskole har 
de sidste 6 år været på storbytur til Berlin. Og i skoleåret 19/20 er det ikke anderledes. Og 
dog. I år havde vi sammensat et program, som også for os lærere bød på mange nye ting 
vi ikke havde set eller prøvet før. Eleverne var hjemmefra blevet introduceret for en større 
reportageopgave indeholdende Den Kolde Krig. Denne opgave skulle løses i grupper i Berlin, 
b.la. ved at optage film rundt ved alle seværdighederne vi kom forbi.

Vel ankommet til Berlin, startede vi ud med en guidet tur rundt i Kreuzberg (lille Istanbul), 
et multikulturelt område i Berlin med mange forskellige små lækre spisesteder, hvor en 
kulinarisk oplevelse kunne være alt lige fra en Döner Kebab til sushi. Her arbejdede eleverne 
i grupper omkring forskellige opgaver de fik tildelt af vores guider. Vi sluttede turen af 
med et besøg i en storslået moské. Vi gik fra Kreuzberg til Brandenburger Tor og så denne 
seværdighed i mørke, men smukt oplyst. Herefter videre til Denkmale for de dræbte jøder 
under 2. Verdenskrig. Benene var efterhånden tunge og vi vendte næsen mod hotellet. 
Onsdag gik vi på opdagelse delt i to klasser. Her blev både Check Point Charlie og Det 
Olympiske Stadion besøgt. Og aftenen gik med en noget kold bådtur rundt på Spree, som 
varede 2 timer og vi kunne sagtens have nøjedes med 1 time.

Torsdag forlod vi hotellet og gik til Bernauer Strasse, en gade hvor man meget tydeligt ser 
hvordan Berlin muren var opbygget med ingenmandsland og pigtråde imellem øst- og vest-
tyskland. Eleverne havde efterhånden fået en større forståelse for hvad det ville sige at være 
en østtysker i forhold til en vesttysker. Og alligevel er det svært at forstå hvordan en mur i 
næsten 30 år adskilte mennesker fra hinanden og besværliggjorde livet for mange.

Bussen hentede os ved Bernauer Strasse og vi kørte til koncentrationslejren Sachsenhausen. 
Her fik eleverne 1,5 time til at gå rundt på dette uhyggelige historiske sted. Dette sted gjorde 
indtryk på mange elever, og gav tid til eftertanke omkring en makaber fortid – men bestemt 
også hvilken verden vi lever i, i dag.

Vel hjemme igen siger 4 lærere tak for en dejlig tur, med dejlige elever.
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BIBOB - BYG I BAMBUS OG BETON
Af: Bjørk, Elev 2019-2020

BIBOB set med Bjørks øjne.
Jeg synes at BIBOB har været et super hyggeligt og lærerigt linjefag. Jeg har arbejdet i et 
værksted for første gang og synes at det har været super fedt. Jeg har fået støbt et fad af be-
ton i et bildæk og selvom drengene var rimelig skeptiske over for min ide, lykkedes det mig at 
få et fad af beton. Jeg lavede en vandfontæne af bambus til at sætte op i mit fad og så fik jeg 
en superfin, hjemmelavet vandfontæne. Jeg havde et problem med min dør, den kunne ikke 
stå åben, så derfor valgte jeg at støbe en dørstopper. Og nu er det ikke et problem længere. 
Jeg har lært en masse nyt af dette linjefag og har fået øjnene op for at arbejde i et værksted. 
Det er helt klart et linjefag jeg vil anbefale og man skal ikke være bange for at komme i værk-
stedet selvom man ikke har prøvet det før, du lærer det lyn hurtigt.
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LADEDLUND ROCK 2019
Af: Verner Storm, Lærer

GYMNASTIKSALEN BLEV TIL SPILLESTED
Traditionen tro afholder vi Ladelund Rock i en af de sidste weekender inden jul. Her 
sættes alle sejl for at få vores gymnastiksal, til at fremstå som et rigtigt spillested. Vi sætter 
det helt store udstyr op med stort lydanlæg med monitorer så alle kan høre sig selv på 
scenen. Kulørte lamper skal der til og helst nogle LED-lamper der kan skifte farve. En 
hazer, som er en slags røgmaskine, gør at det hele bliver tåget, så lamperne får max effekt. 
Gymnastiksalsgulvet bliver klædt i sort med gulvtæppe og sorte tæpper langs vægge og 
bag scenen. En 24 m2 stor scene med et trommepodie i midten og på scenegulvet en kulørt 
persisk tæppe… Så er vi klar til at musikerne kan indtage scenen. Mens der er gang i den på 
scenen, er der tre kameraer der optager showet. En videomixer bruges til at vælge de rigtige 
vinkler. Showet streames herefter på Ladelunds facebookside så interesserede kan se med 
hjemmefra. Udover udstyret og rammerne så fyldes salen med stole, sofaer, blomster og 
lyskæder for at gøre det hyggeligt for publikum.

KLAP PÅ SKULDEREN TIL ALLE MAND
Det var 19. gang i træk at arrangementet fandt sted. Denne gang var der bands fra Vejen 
musikskole, Vejen Kompetenceskole og altid trofaste Askov Efterskole. Herudover var der fire 
bands fra Ladelund på scenen.

Kl. 13 bød værterne klar og herefter var der musik fra scenen kun afbrudt af en hotdogpause. 
Kl. 17 var det hele slut og så skulle der ryddes op. 28 minutter senere lignede gymnastiksalen 
igen sig selv. Alle mand fik en klap på skulderen for veludført arbejde og så var der pizza og 
sodavand i spisesalen.

En rigtig herlig weekend på Ladelund.
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