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NYT FRA FORSTANDEREN
Steffen Bendix Pedersen, forstander 

Kære læser

I april-nyhedsbrevet skrev jeg om nedlukning af skolen på grund af Corona – denne 
gang kan jeg heldigvis berette om en skole, som er i fuld gang. Efter mange uger med 
fjernundervisning og afsavn fra kammeraterne og det fællesskab, som er så afgørende 
for et efterskoleophold, fik vi igen lov til at åbne skolen mandag den 17. maj. En række 
gymnastikopvisninger var aflyst, udlandsturen aflyst, LE-camp og kommende elevers aften 
ligeledes. Men den 17. maj var alle spændte og forventningsfulde. Det var nærmest som første 
skoledag igen. Da den første gensynsglæde havde lagt sig, og vi lige skulle vænne os til nye 
regler for samværet med familiegrupper, mere rengøring, ny spisesituation og mere afstand, 
så var det dejligt igen at kunne holde skole. 

Det var ikke kun de nuværende elever, der kom til at mærke nedlukning – vi måtte aflyse 
både jubilarmødet, forårsfremvisningen og flere arrangementer omkring Genforeningen. 
Vi skulle have været sammen med andre skoler og Sigurd Barrett med hans musikalske 
Genforeningsforedrag. 

Efter genåbningen har de sidste 6 uger været meget intense. Vi kom hurtigt i gang 
med næsten al almindelig undervisning. Den boglige undervisning var rettet mod 
prøveeksamener. Der skulle laves synopser, projektarbejde, designes produkter, forberedes 
oplæg osv. Alle elever har været til tre prøveeksamener, der blev arbejdet meget 
koncentreret, og selvom det ikke var med en fremmed censor, var det givtigt for eleverne at 
prøve at gå til eksamen. Alle elever får et afgangsbevis, hvor årskaraktererne er ophævet til 
prøvekarakterer. 

Kristi Himmelfarts dag afviklede vi en gensynsfest – en flot solskinsdag med masser af god 
musik og hygge i gården. Vi sluttede med at spise ude og nød det gode samvær. 

Grundlovsmødet blev afviklet – i år uden gæster – men forældre og sognet kunne følge med 
online. Aske Kreilgaard holdt grundlovstale om det at have frihed til at vælge sin egen livsvej. 
Og da forsamlingsforbuddet blev udvidet til mere end 10 personer kunne vi gennemføre 
skolens generalforsamling den 9. juni. Se artikel her i nyhedsbrevet. 

Og så kom et af højdepunkterne – linjedagene. Der var afsat 4 dage, hvor hver elev kunne 
vælge 2 x 2 linjedage. Det blev gode dage med spændende ture, projekter og oplevelser som 
vi ikke ville være foruden. Se mere her i nyhedsbrevet. 
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Dagene frem mod skoleafslutningen er som altid præget af både praktiske opgaver med 
oprydning og rengøring, men også afslutningstur til WoW-Park, Gallafest og hyggestunder, 
hvor vi får sagt farvel til hinanden. Selve skoleafslutningen med forældrene bliver noget 
anderledes pga. særlige retningslinjer fra ministeriet. 

Selvom Corona har præget en del af dette skoleår, er det nu ikke det, der skal overskygge de 
mange gode minder, vi har fra skoleåret. Meget har vi nået – et godt elevhold kan se tilbage 
på store øjeblikke og den modgang man måske kan føle pga. nedlukningsperioden, skal ikke 
ødelægge helhedsbilledet. 

Tak til forældre og elevholdet 2019-2020 for et rigtig godt år. I vil blive husket for mange 
positive ting. Særligt en god afslutning på et år, hvor Corona kom til at sætte sit præg på 
skoleåret. Nu skal alle eleverne ud og se om alt det de har lært kan bære – de skal i gang med 
en ungdomsuddannelse – enkelte skal på udveksling eller fortsætte efterskolelivet her eller 
på en anden efterskole. 

Ved sommerferien er det også naturligt, at der sker udskiftning i personalegruppen. Line, som 
har været her i et år som vikar, skal videre til Vojens. Louise, som startede i 2015 og Peter, som 
startede i 2014, skal ligeledes videre. De har alle med energi og dygtighed sat deres præg på 
skolen og eleverne. Tusind tak for indsatsen og jeres engagement i både elever, skolens liv og 
udvikling. 

Som mange allerede ved, skal skolen have ny forstander. Klaus Wiinberg Andersen starter 
som ny forstander til august, og her i nyhedsbrevet er der en præsentation af Klaus. 

Det betyder også, at dette er mit sidste ”Nyt fra forstanderen”. Efter 20 berigende og 
spændende år her på Ladelund, har jeg valgt at stoppe medens “legen er glad”. Nu skal 
Margit og jeg flytte fra skolen – det bliver en omvæltning for os – men det bliver godt for 
både skolen og for os. Alting har sin rette tid, og det er vigtigt, at nye kommer til og kan 
bringe nyt i spil. Ladelund Efterskole er et fantastisk sted og jeg har altid været stolt over 
at have kompetente og engagerede medarbejdere, som vil efterskolen og giver eleverne 
et helt særligt udviklende år. At vi i fællesskab har kunnet skabe de bedste muligheder for 
efterskoleoplevelser for vores elever har betydet meget for mig. Det har været et fantastisk liv 
her på skolen, hvor man jo ”lærer så længe man har elever”. Det har været et liv med indhold 
og mening. 

Tusind tak til alle, som jeg har drevet skole sammen med: elever, ansatte, bestyrelser og alle 
der er kommet på Ladelund. 1. august starter et nyt kapitel i mit liv og jeg ønsker al held og 
lykke til Ladelund Efterskole og de mange gode kræfter, der er omkring skolen. 

Rigtig god sommer. 
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NY FORSTANDER PÅ LADELUND
Det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere Klaus Wiinberg Andersen som ny forstander 
på Ladelund Efterskole fra d. 1. august 2020.

Skolens formand Susanne Steiner præsenterede Klaus for skolens personale fredag 
formiddag.

Med ansættelsen af Klaus Wiinberg Andersen som forstander, får vi en meget engageret og 
dygtig leder, som har et godt kendskab til efterskoleverdenen, både som lærer, viceforstander 
og forstander. Klaus har, udover efterskoleerfaring, tidligere arbejdet som udviklingskonsulent 
i DBU, hvorfra han har et stort kendskab til at samarbejde med foreningsliv og lokalmiljø, 
samt projektstyring.

Klaus er 49 år gammel, og bor til daglig i Odense sammen med Pernille og deres tre piger 
Emma på 20 år, Laura på 18 år og Matilde på 12 år. Klaus er et aktivt menneske, hvor fodbold, 
løb og kajak er de fortrukne aktiviteter, når pulsen skal op. Herudover bruger han meget tid 
sammen med familie og venner.

Klaus kommer fra en stilling som forstander på Korinth Efterskole, hvor han har været 
ansat siden 2014. Klaus fortæller, at efterskoleformen giver ham en masse energi og en stor 
arbejdsglæde. Arbejdet med de unge mennesker kræver nærvær, nysgerrighed, autenticitet 
og viljen til dialog – herigennem skabes det tillidsfulde rum, hvor de unge kan udvikle sig.

Vi glæder os til samarbejdet med Klaus, som starter efter sommerferien.
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EN LIDT ANDERLEDES GYMNASTIKSÆSON 
- MEN VI KOM GODT I MÅL  
Lene Frølund, Line Nielsen, Ulrik Duus Jensen, lærere  

Man kan hurtigt komme til at snakke for meget omkring alt det vi ikke fik med, rent 
gymnastikmæssigt. Men lad os i stedet hellere snakke om alt det vi faktisk fik med. 

Gymnastikken er her på Ladelund Efterskole noget vi samles om – dem der har prøvet det før, 
dem der prøvede det da de var små, dem der kan gøre det i træsko, og dem der aldrig havde 
tænkt de skulle prøve det. Men lige meget hvem man er, så er målet at skabe noget sammen 
– det har vi gjort. 

Vi har igennem skoleåret haft 3,5 times gymnastik hver uge. 3,5 time fyldt med sved, 
koreografier, spring, nye færdigheder og grin. Og netop grin er det vigtigt at skabe plads til, 
hvilket er kommet til udtryk i adskillige dejlige skøre, lege og gak og løjer en gang imellem. 
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi gymnastiklærere også godt ved, at vi har presset 
mange teen-age-hjerner og kroppe, når der skulle følges med i alt det, der skulle indlæres. 
Bl.a. i vores gymnastikweekend, lige efter nytår, blev der knoklet på, og der var brug for en 
god nattesøvn, for at restituere og blive klar til næste dag. 
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Vi har i år skabt et opvisningsprogram, der tager udgangspunkt i en kube - en kube på 3x3x3 
meter. Kuben er igennem hele opvisningen omdrejningspunktet og eleverne har været 
med til at få det bedste ud af det. Nogle har svunget sig i den, andre løftet den og nogle har 
stået oven på den. Som eleverne flere gange fik at vide, så er dette gymnastikprogram unikt 
lavet til dem, elevholdet 19/20. Og netop i år går det faktisk på listen som det nok bedste, 
der er blevet skabt til dato, så de kan være stolte af det de kom gulvet med, og det de havde 
kæmpet sig frem til.

Pigerne har i løbet af året arbejdet med tøndebånd – et håndredskab, der for mange før har 
været kendt som en hulahop-ring. Vi har arbejdet meget med tøndebåndet, det at kaste det, 
svinge med det og gøre det til en forlængelse af kroppen – og pigerne er bare blevet så gode! 
Vi har også arbejdet med forskellige genrer – det bløde, det hårde, det girly - og alle pigerne 
har ydet det ypperste og har været med til at løfte serierne. Som sagt-de er seje! 

Drengene har arbejdet meget (og for nogle nok for meget) med deres drengeserie. Det har 
været nyt for mange at skulle lære en serie, at skulle ramme takterne og følge hinanden. Men 
når de går på gulvet med drengeserien, så bliver pigerne helt stille! De er imponerede. 

Alle spring af forskellige slags er i år blevet inkorporeret i konceptet, som er en længere 
koreografi, der indeholder både spring og serier, og foregår til et langt musikstykke. 
Drengene har arbejdet med spring på bane, i og omkring kuben. I mange springomgange og 
momenter har pigerne også haft mulighed for at komme på banen, og være med. 

Det, der er med til at samle og lime et opvisningsprogram sammen, er i høj grad 
fællesserierne, hvor alle elever er på gulvet på sammen om noget, f.eks. startserie og slutserie. 
Her mærkes energien for alvor, når 120 på samme tid løfter en serie - og får det hele til at 
spille. Det er her der flirtes lidt, skabes fede effekter, og man lige får sådan lidt kuldegysninger 
- fordi det bare er fedt at se alle på gulvet på en gang, i dejlig efterskoleharmoni. 

Den sidste gymnastiktime havde vi d. 12. juni, hvor vi arbejdede hele fredag formiddag på 
at få filmet highlights fra opvisningsprogrammet, med det mål, at Kasper kunne klippe en 
gymnastikfilm sammen til eleverne fra dette års opvisning. Det var en rigtig fin afrunding på 
året, og vi er meget spændte på at se resultatet. 

LE 19/20 - I er for seje, og I vil blive husket :)
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FJERNUNDERVISNING MIDT I 
EN CORONA TID 
Gitte Martensen Larsen, lærer 

Onsdag den 11. marts om aftenen stod jeg selv i køkkenet og smurte madpakker til mine 3 
børn. 

I baggrunden kørte fjernsynet, og lige pludselig kom Mette Frederiksen på banen og 
ændrede vores hverdag – Danmark lukkede ned. Det var surrealistisk, og på samme tid gik 
det ikke op for mig, hvor alvorlig situationen egentlig var. Steffen og Erik sendte en mail ud 
til os, hvor de skrev, at dem med små børn ikke skulle møde op på efterskolen dagen efter. 
Alligevel følte jeg en forpligtigelse til at møde op torsdag morgen, blot for at opdage, at 
en del elever allerede var blevet hentet hjem, så jeg kunne ikke gennemføre den planlagte 
undervisning. Så i realiteten skulle jeg bare være blevet hjemme.

Nu fulgte først 2 uger, så 2 uger mere og så den helt lange periode på 4 uger, hvor 
fjernundervisning i dansk, tysk og engelsk skulle stå deres prøve. De første par dage prøvede 
jeg med Messenger-undervisning og ringede til mine 20 elever i mindre hold på skift. Jeg 
måtte dog erkende, at hvis jeg skulle klare at være der for mine egne 3 børn i henholdsvis 0.b, 
3. a og 5. a, og også hjælpe dem med skolearbejdet, så skulle der ske en ændring, ellers ville 
jeg blive skør. Så sammen med andre kolleger fandt vi frem til platformen TEAMS. Her kunne 
man både undervise eleverne på samme tid, se 4 af eleverne ad gangen, og kun holde sit 
oplæg 1 gang – mere eller mindre. 
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Jeg synes bestemt ikke at den form for fjernundervisning på TEAMS kan erstatte 
dynamikken, som er blandt lærere og elever i det virkelige klasserum. Man savner hinandens 
spontanitet og evne til at diskutere, i det hele taget det at lære sammen med andre, kan 
altså noget i det virkelige klasseværelse. Når det så er sagt, så har jeg været på virtuelt besøg 
i over 20 efterskoleelevers værelse, hjemme hvor de bor. Der var Jonas, som havde en rigtig 
smart løsning med en hems på sit værelse, og Cecillie som boede i hendes sin campingvogn 
og Lauras værelse, som bare emmede af musik, klimadebat og Kurt Cobain. Det giver også et 
andet personligt indtryk af eleverne, hvor de hver især viser noget meget personligt.

Jeg blev bedre og bedre (hvis jeg selv skal sige det) til at lave sjove løsninger på opgaver, så 
det ikke bare blev “læs teksten og besvar spørgsmålene”. I tysk skulle eleverne f.eks. til mors 
dag plukke blomster til deres mor eller en anden kvinde de holdt af, og skrive et kort på tysk. 
Det blev bare så fin en opgave, hvor selv drengene viste hvad de duede til. 
I engelsk skulle eleverne lave en klimadebat-film, og jeg blev så glad, da jeg så alle filmene på 
mellem 4-8 minutter igennem – de blev for de flestes vedkommende virkelig gode og mange 
havde brugt lang tid på projektet.

De fleste elever var gode til at få en god hverdagsrutine, hvor de stod op til undervisning kl. 
9 og fik lavet de ting som de skulle. Andre elever fulgte også rigtig godt med i starten, men 
jo længere vi kom ind i ”Corona-ferien” og udsigterne til at komme tilbage på efterskolen 
var uvisse, mistede nogle elever også motivationen til at udføre deres skolearbejde. Jeg 
kan faktisk godt forstå dem, lige pludselig fandt nogle elever ud af, at det handlede om at 
have noget at stå op til, og hvis de alligevel ikke skulle op til prøve, så blev det for enkelte 
uoverskueligt at holde motivationen højt. Jeg tænker, at mange voksne godt kan nikke 
genkendende til det de unge mennesker var udsat for. SÅ da vi endelig midt i maj måtte 
lukke dørene op for eleverne igen, var mange både lærere og elever lettede, nu skulle vi 
”bare” vænne os til alle restriktioner med familiegrupper med mere.

Alt i alt synes jeg at fjernundervisningen har handlet om at gøre sit bedste, i en situation 
ingen af os har været i før. Om det er lykkes, ved jeg ikke om vi nogensinde finder ud af. Men 
elevholdet 19/20 har i hvert fald prøvet noget, som ingen elevhold før dem har prøvet og det, i 
sig selv, er vel unikt.
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GENSYNSFEST PÅ LADELUND
Emilie Helms, lærer 

Kristi Himmelfartsdag blev i år en helt speciel fejring på Ladelund, nemlig af gensynet med 
hinanden.

Eleverne mødte ind på efterskolen mandag eftermiddag, da efterskolerne landet over igen 
måtte åbne. Her blev de mødt af glade kammerater og personale, men også af nye regler 
og rutiner. Disse var også gældende, da vi på skolen besluttede at lave gensynsfest torsdag. 
Her brugte eleverne hele formiddagen på at forberede både lokaliteter og aktiviteter i fami-
liegrupper; og der blev både pyntet, bygget, arrangeret og malet til den store guldmedalje!

Klokken 14 var skolens udearealer forvandlet til en festplads, med bannere, scene, boder og 
bål. Eleverne kunne bl.a. nyde slushice og popcorn, slå søm i, kaste skumbolde efter forstan-
deren, pimpe deres nye coronabøllehatte, hygge sig i den bagende sol samt dyste i traktor-
træk og høvdingebold.

Der er dog ingen fest uden musikalsk underholdning. Den stod skolens eget band – iført ha-
waiiskjorter – for, ligesom dagen bød på fede koncerter med Den Magiske Musikmaskine, der 
bl.a. består af elever fra MGK i Esbjerg, og partybandet Hit it Live, der alle spillede dansable 
hits. Der blev både sunget, skrålet og danset i varmen!

Det blev en fantastisk fejring af elevernes store “hjemkomst”, og en dag, hvor fællesskabet for 
alvor kunne være i centrum igen.
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22. ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Steffen Bendix Pedersen, forstander
Tirsdag den 9. juni lykkedes det at gennemføre den årlige generalforsamling efter den blev 
udsat pga. Covid-19. Mødet startede med velkomst i gården og en rundvisning. Her så vi både 
den nye ridestald og renoveringen af værelsesfløjen ”hønsehuset”, som skal være færdig til 
skolestart i august. 

Efter spisningen kunne formand Susanne Steiner byde velkommen til skolekredsen. Hans 
Elbæk blev valgt til ordstyrer og efter formandens og forstanderens beretning blevet er 
mulighed for spørgsmål, som drejede sig om ridelinjen og det nye fag - Håndværk & design. 
Næste punkt var fremlæggelse af regnskabet for 2019 med et resultat på 761.547 kr. 

Medlemskontingentet er fastsat til 100 kr. pr. person. Til bestyrelsen var der genvalg til Claes 
Olesen Christensen og Bodil Riber Jensen. Nyvalgt er Maria Schelde-Jensen fra Andst og 
Søren Ø. W. Andersen fra Tistrup – begge tidligere elever. 

Herefter præsenterede den nye forstander Klaus Wiinberg Andersen sig for forsamlingen. 
Formand Susanne Steiner sluttede generalforsamlingen med at takke afgående besty-
relsesmedlemmer Finn Jensen og Ulla Schelde-Jensen, samt suppleant Ole Jacobsen for 
deres store arbejde i bestyrelsen. 

Aftenen sluttede med kaffe og fællessang. 

Nye skolekredsmedlemmer: Opfordring til forældre, tidligere elever og lokale. 
Det er vigtigt at skolekredsen fortsat er stor og stabil. Derfor vil jeg her opfordre til, at du 
melder dig ind i skolekredsen og dermed er med til at støtte skolen og være det vigtige 
bagland til skolen, som er afgørende for skolens eksistens. 

Vil du vide mere om at blive skolekredsmedlem, så henvend dig til skolens kontor på tlf. 
75381006 eller skriv til mail: postkassen@ladelundefterskole. 
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LINJEDAGE: LE-MANS
Jakob Ørnsbjerg Jensen, lærer 
Tirsdag d. 16/6 var en stor dag på Ladelund, for da blev det årlige LE Mans afviklet.
14 elever havde brugt mandag og tirsdag i værkstedet for i hold at fremstille cykler der op-
fyldte de skrappe krav for at kunne deltage i løbet.

For at kunne deltage skulle cykler opfylde følgende:
• Kunne fragte to personer 
• Have mindst tre hjul 
• Have gear
Kravene blev opfyldt på mange forskellige måder og dagene endte med at fire flotte cykler 
stod klar tirsdag eftermiddag.

Dagene i værkstedet handler ikke kun om at være god til at svejse mm, men i lige så høj grad 
om at lære at forstå samspillet mellem idé, tanke og handling frem til et færdigt produkt. 
Gennem praktiske håndværksprocesser skal eleverne lære at arbejde undersøgende, prob-
lemløsende og evaluerende. Især det evaluerende kom eleverne til at se på, når cyklen ikke 
fungerede efter hensigten og måtte laves om.
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LINJEDAGE: RIDNING PÅ RØMØ
Karina Muusmann Andersen, lærer 
Ridelinjen havde til linjedagene tænkt ud af boksen. Der skulle ske noget anderledes, fordi 
eleverne havde mistet en del ridning pga. hjemsendelsen under Corona. De skulle have en 
oplevelse de kunne mindes. Dagene var delt op, så der kunne være 2 hold på 2 dage. Begge 
hold havde ridning hjemme på Ladelund, var på en udflugt og toppen af kransekagen var 
turen til Rømø, hvor vi red på islændere.

Under dagene besøgte vi Hjortlund Horse Treatment, ved Esbjerg, som har 2 forskellige slags 
kunder. Genoptræningsheste – primært med ben-skader og heste der skal på wellnessophold 
mens ejeren fx selv er på ferie. Det andet hold var med på besøg ved Højgaard Hestehospital 
ved Morud på Fyn. For ikke-indviede så svarer det til hesteverdenens Rigshospital. Det er 
Danmarks største hestehospital, som kan lave alt fra almindelige handelsundersøgelser til 
akutte tamslyngsoperationer. De har desuden også et reproduktionscenter med adskillige 
rugehopper.

Begge hold var som nævnt også på Rømø og ride tur på islændere. Det kunne godt mærkes 
på eleverne, at det netop var dette de havde glædet sig til. Alle fik tildelt en hest, og man 
skulle selv finde den ude på folden ved hjælp af et billede af den. Vi sadlede op og så red 
vi ellers ud på en 3 timer lang tur, som bød på masser af tølt og ikke mindst nogle gode 
galopture med fuld gas hen over stranden. Under pausen var der mulighed for at tage sadlen 
af hesten og ride ud i bølgen blå og bade hesten. Det hele blev krydret med solskin og et vejr 
der viste sig fra sin absolut bedste side.
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SHELTERPLADSEN FIK EN ’MAKE OVER’ 
Verner Storm, lærer 
Eleverne havde mange muligheder for at vælge spændende linjedage. På menuen var der 
også ’Praktisk arbejde’ og sørme ikke om 10 elever valgte det, uden at vide hvad de kunne 
blive udsat for. Det blev til to skønne arbejdsomme dage på shelterpladsen. 

Vores shelterplads øst for fodboldbanen har længe trængt til en opfriskning og efter en flok 
drenge har haft bål der nede et par gange var selve brændeskuret også væk. Så programmet 
stod på nyt tag på den ene shelter, nye sternbrædder på begge shelter, nyt brændeskur, nye 
bænke til pladsen og oprydning samt etablering af en ny bålplads.

Vi havde også lovet at hjælpe pedellerne lidt, da de jo er i gang med den helt store tur med 
nye værelser på hønsehuset. Så vi startede begge dage med at bære døre og skabe ned fra 
Hønsehuset. Mon ikke lige vi fik varmen og lange arme…pyha hvor var de tunge.

Ellers foregik arbejdet på selve pladsen. Der blevet gravet huller til brændeskuret, målt og 
savet op til stern, tegnet og afprøvning af bænkmodeller og slæbt sten til bålpladsen. 

Det blev gået til den og det var skønt at arbejde dernede især om formiddagen, når pladsen 
var i skygge, men det blev en smule hedt når solen stegte ned på os. 

Rigtige håndværkere får jo rundstykker til formiddagspausen og der var grillpølser til frokost, 
så vi fik også hygget os.

Efter to gode dag var vi færdige og meget stolte over resultatet. Der blev prøvet nye teknikker, 
lagt tagpap, bygget skur med spær og konstrueret bænke med vikler der skulle passe. Der 
kommer helt sikkert gode håndværkere ud af den flok.

Tak for en god arbejdsindsats.
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LINJEDAGE: BAND PÅ TOUR 
Verner Storm, lærer 
Otte friske musikelever havde i linjedagene valgt at være i musiklokalet for at øve op til en 
mini-tour. Der var lagt op til travhed fra starten af, da vi skulle starte fra bunden med at eta-
blere et band, øve fem numre og være klar til at spille koncert efter kun en dag i øvelokalet. 
Så genre og musiknumre var på forhånd aftalt. Det skulle være en sprød og lækker poptour, 
så den gamle musiklærer Verner blev bekendt med nye numre ;) 

Den første dag have vi allieret os med to unge musikstuderende: Thilde og Alfred. De kom og 
hjalp os med korstemmer og hjælp til SPD’en – en trommemaskine med seje lyde på og en 
Vocoder, som gør, at man kan synge gennem en mikrofon gennem vocoderen så stemmen 
bliver forvrænget og robotagtigt. Det var fedt og gav den rigtige pop-lyd. Der var numre af 
Citybois (dem fra X-faktor), The Weekend og danske Minds of 99. Tak for hjælpen til de to.

I øvelokalet gik det rigtig godt. Vi fik bestemt hvem der skulle spille på hvad, og hvem der 
ville synge. Mandag eftermiddag var numrene på plads, og vi fik spillet sættet igennem. Men 
vi måtte også erkende, at energien, der havde været høj om formiddagen, nu var dalet og der 
var til sidst udsolgt og vi trængte til at hvile ørerne. 

Tirsdag var koncertdag. Vi havde lavet en aftale med Gjerndrup Friskole om at spille en 
udendørskoncert for alle elever. Så efter at have spillet det igennem et par gange, cyklede 
eleverne til friskolen, stillede grejet op og spiste lækre snackposer fra køkkenet inden koncert-
start. Kl. 12 gik det løs. 120 friskoleelever sad med afstand og ventede spændt. Solen skinnede 
og ’Starlight’, som Verner havde døbt bandet, spillede en fed koncert. Friskoleeleverne var et 
godt publikum, der både klappede i takt, men også var oppe at hoppe og synge med. Det var 
fedt! 

Efter koncerten tog vi alle hjem i Verners have for at spise burgere og fritter. Tirsdag aften 
var vejret stadig fint, så vi stillede musikanlægget op i gårdhaven på Ladelund og spillede en 
koncert for hele elevholdet. Det var bare hyggeligt. Koncerten blev live-streamet, så forældre 
og andre interesserede kunne følge med derhjemme, nu når vi ikke må få gæster på skolen 
pga. Corona.

Det var to rigtige gode dage med musik…tak for det :)
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LINJEDAGE: I KUNSTENS TEGN 
Emilie Helms Mikkelsen, lærer  
De kunstinteresserede elever på Ladelund fik i år to tilbud, da vi sluttede linjefagene af med 
fire sammenhængende linjedage. 

Mandag-tirsdag var temaet ”kunstterapi”, hvor eleverne arbejdede med at finde ro igennem 
kreativitet og gentagelser, hvor alle uanset niveau kunne være med, og hvor processen var 
vigtigere end slutresultatet. Eleverne blev derfor kastet ud i arbejde med blindtegning og 
zentangle, hvor fokus er på koncentration og ro i mødet med kunsten. Herefter skulle der 
slippes aggressioner løs, da eleverne kastede sig ud i udendørs action painting a la Jackson 
Pollock, hvor det for en gangs skyld var påkrævet at kaste, sprøjte og klatte, ligesom flere var 
nede at rulle sig i malingen. Afslutningsvis nød vi et gode vejr med land art, hvor naturen lev-
erer både ramme og materialer til værkerne.

Tirsdag gik turen til kunstmuseet CHPEA i Herning, hvor dagens rundvisning og workshop 
med museets formidler Helle, havde udgangspunkt i Cobra-kunstneren Else Alfelt, som var 
meget inspireret af tanker om zen, og hentede megen inspiration fra bl.a. Japan i sit kun-
stneriske virke. Eleverne var derudover også, pga COVID-19, de første til at se udstillingen 
”Bjergtaget” om Alfelts kunst. Ud over at udforske museet både ude og inde, prøvede de at 
male på såkaldte buddha boards, hvor de malede værker forsvinder når vandet fordamper, 
og kastede sig slutteligt ud i et stort fællesværk med Alfelts trekantede motiver som inspira-
tion.

Onsdag-torsdag har en lille gruppe elever været med til at udsmykke skolens klatrevæg, som 
nu spreder liv og farver i gymnastiksalen, og forhåbentlig vil lokke nye klatrere til. Eleverne 
skulle først optegne, grunde og designe det geometriske look ud fra forskellige forlæg, og har 
derefter arbejdet på højtryk for at nå i mål med projektet. Søndag eftermiddag stod væggen 
færdig, og alle malere blev belønnet med is for deres ihærdige indsats.
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LINJEFAGSDAGE PÅ 
LADELUND EFTERSKOLE 
Alexander Fromsejer Jepsen, elev  
Dagene i denne uge på Ladelund Efterskole har mandag til torsdag ikke været som de 
plejer, vi har nemlig haft linjefagsdage. Linjefagsdagene har for nogles vedkomne heddet 
Landbrugslære onsdag til torsdag. Landbrugslære var allerede noget vi startede på inden 
vi blev sendt hjem fra efterskolen. Dengang handlede det dog mere om at tage hjem til en 
af lærerne, der har kødkvæg, og passe dem og være med til at veje dem og fodre og hjælpe 
til I linjefagsdagene har det dog handlet om, at vi skulle ud og besøge forskellige bedrifter, 
blandt andet malkekvæg, grise, landbrugsskole og en maskinstation. 

På maskinstationen mødte vi Morten Holst, som drev maskinstationen, han gav os en 
rundvisning og fortalte mange ting undervejs, man kunne virkelig høre, at han brændte for 
det. Han fortalte os også om mange af de maskiner som han selv havde lavet, blandt andet 
havde han selv lavet en ballevogn, som sidder bag på presseren, som selv læsser 3 baller 
af, ad gangen, så man ikke skal køre alt for meget på marken og samle baller. Han fortalte 
også om hvordan det var at drive selvstændig virksomhed som ung. Han gav os en del tips 
omkring hvad man skulle, hvis man ville drive selvstændig virksomhed. Han fortalte blandt 
andet også hvordan han var startet op, hvordan man samarbejder med andre i samme 
branche og hvad han levede af om vinteren. 

Vi har også været ude ved to forskellige malkekvægsproducenter, med to forskellige tilgange. 
Den ene vi var ude ved, var Henrik Jessen, som har Rishøjgård. Han gik meget op i, at 
køerne skulle give en masse mælk. Han havde også forpagtet alle sine marker ud til en lokal 
kartoffelavler som vi også inden Corona har været ude og se. 

Vi har også været afsted i bus, for at se Bygholm Landbrugsskole, for at høre om hvordan 
uddannelsen som landmand foregår hos dem. Det var spændende at høre om de ting 
der blev fortalt under selve rundvisningen. De havde ikke mange dyr, dog havde de nogle 
limousiner til at gå, som de bruger til kød til eget forbrug og ellers bliver de brugt i forhold 
til undervisningen på skolen, når de for eksempel skal kælve, eller de skal afhornes eller ved 
praktisk arbejde.   

Vi var blandt andet også ude og se en svinebesætning. Vi var rundt at se i staldene og se på 
smågrise og høre om hvordan man driver sådan en gård. Han fortalte også, at han leverede 
sine grise til Ungarn og en lille smule kom til Tyskland. Vi fik også lov til at holde nogle af 
smågrisene. Han fortalte også en del om de processer som er undervejs, helt fra inseminering, 
til du står med nogle smågrise.  
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Vi har også torsdag været afsted, for at se en landmand ved navn Andreas Døssing med køer, 
der gik en del op i avl og avle de bedste køer. Der hørte vi også om, hvordan det hele foregik. 
Han fortalte blandt andet, at han havde en ko fra USA og om den metode de brugte, ved at 
tage befrugtede æg fra koen og putte dem i anden ko. Den ko fra USA havde omkring 20 
kalve nu og nu var den også selv med kalv. Så han gik rigtig meget op i avl og hele tiden finde 
den bedste ko. Han arbejdede også rigtig meget i dyrskue, hvor han ofte også selv havde et 
par af de bedste køer med. Udover, at han gik op i avl, var han også en af de landmænd, der 
her i Danmark der havde fået en ny GEA malkerobot, som vi også fik set, samtidig med, at 
Hans-Uwe Schlüter der havde monteret dem, fortalte om dem.  
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GRUNDLOVSMØDE 2020 
Emilie Helms Mikkelsen, lærer   
Årets grundlovsmøde, som igen i år blev afholdt i samarbejde med Malt og Folding pastorat, 
blev grundet COVID-19 en lidt anderledes oplevelse end hidtil. Da Ladelund Efterskole stort 
set er lukket for udefrakommende, var det kun skolens elever der kunne overvære sang og 
taler live. Til gengæld kunne resten af sognet følge med via Youtube, idet udvalgte elever 
filmede med skolens kameraer.

Arrangementet startede som vanligt med fællessang, hvorefter årets grundlovstaler, Aske 
Kreilgaard, oplyste elever og lærere om sine erfaringer fra verdens brændpunkter. Aske har på 
sine rejser rundt i verden mødt mange forskellige folk og kulturer, og fortalte levende om de 
venskaber han har knyttet med folk, som ikke nyder samme privilegier som i Danmark. Aske 
blev selv berørt, da han talte om at have venner der har været igennem tortur, fængsling og 
flugt, og som er vokset op i brutale og totalitære regimer, som står i kontrast til de tanker om 
frihed, demokrati og lighed for loven, som vores hverdag er bygget på. 

Aske fortalte derudover om sin beslutning om at droppe materielle goder og i stedet rejse 
verden rundt, og sluttede talen af med en yogaøvelse, som en opfordring til de tilstedeværen-
de om at søge indre ro, åbenhed og lykke.

Afslutningsvis blev der igen sunget fællessang, inden dagen blev rundet af med lækker dan-
nebrogskage.
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AFSKEDSRECEPTION FOR STEFFEN 
Verner Storm, lærer 
Vores forstander Steffen Bendix Pedersen kom i vinters med sin beslutning om at stoppe 
som forstander på Ladelund, efter 20 år på posten. Steffen siger, at det har været en svær 
beslutning, men at han vælger at stoppe, mens “legen er glad”. Ikke fordi han skal noget 
andet, men fordi tiden er rigtig for Ladelund til at få en ny forstander, og fordi Steffen vil ud 
og se om der er andet, han skal kaste sig over. Det første bliver dog at flytte til Ribe, hvor han 
og Margit skal til at bygge et nyt hus.

Fredag d. 19. juni havde bestyrelsen inviteret til afskedsreception for Steffen. Det er vel det 
eneste arrangement som Steffen ikke har haft kendskab til i de 20 år, han har været på 
efterskolen. Selve afviklingen har jo givet nogle udfordringer pga. Corona-situationen. Hvis 
der ikke havde været Corona, var det helt sikkert, at vi kunne fylde hallen med gæster, men 
sådan blev det ikke. I stedet blev det i spisesalen. Skolekredsen, som har bakket skolen og 
Steffen op lige siden efterskolen startede, var de første på gæstelisten. Uden dem – ingen 
skole. Steffen havde også inviteret sin egen familie, gamle kollegaer fra Ølgod - og Vandel 
Efterskole, forstander-kollegaer, forretningsforbindelser samt tidligere ansatte og skolens 
nuværende personale. Det passede lige med, at vi kunne sidde i spisesalen med behørig 
afstand. Køkkenet havde dækket fint op og lavet lækkerier til dagen.

Gæsterne kom med gaver til Steffen. Bestyrelsen kom med et malet portræt af Steffen, som 
nu skal pryde foredragssalen…og ’den skal hænge ved siden af Grundtvig’ sagde formanden. 
Derudover var der fx en lækker træbænk fra bestyrelsen, en plakat med Ladelund fra alle 
ansatte, som en tidligere elev har sat op til lejligheden, en puslespil med maaange brikker, 
gode tykke bøger og en hel masse flasker vin. 
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To timer var sat af til arrangementet, men det var jo slet ikke nok, da der var mange, der gerne 
ville sige noget til Steffen. Der var taler fra skolens formand, Steffens familie, personalet på 
Ladelund holdt tale og sang for Steffen. Derudover var der taler fra Egon Fræhr, skolens første 
formand samt Torben Rasmussen, Efterskoleforenings formand. De lærere der, var ansat da 
efterskolen startede i 2000, kom også med et rørende og sjovt indslag. En video, hvor selveste 
Poul Krebs leverede en intro og så kom sangen ’Sådan nogen som os’ hvor de tidligere 
ansatte havde lavet en skør og sjov video til. Dagen sluttede med at Steffen holdt en dejlig 
tale, hvor han sluttede af med de ord som han har sluttet alle elevhold med: “Sigt altid efter 
månen, skulle I ramme forbi, lander I alligevel mellem stjernerne”.  

Det var en rigtig dejlig og bevægende dag, hvor Steffen sad og sugede til sig og alle 
deltagende kunne mindes og se tilbage på 20 gode år med Steffen på forstanderposten.

Vi siger alle TAK til Steffen for en kæmpe indsats for Ladelund og de mange elever på 20 
elevhold. Du efterlader et stort spor og vil blive savnet. Vi ønsker dig alle en velfortjent laaang 
pause og god vind fremover. 
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Mel: Du kom med alt det der var dig
 
Du kom med alt det der var dig
Betrådte ny og ukendt vej
Og hvilken æra blev det 
En tid med prøvelser og mod 
Med kærlighed som livets rod
Præcis som Grundtvig skrev det

En høvding på dit Ladelund
Det talte ord flød fra din mund 
En dannelsesparole
Du har sat spor i mange sind
Hvor leg og lys bli’r lukket ind 
Se dét er efterskole!

Personalets sang til Steffen

Passionen for vor skoleform
Er tydelig og helt enorm
På trods af trange tider
Med tanker om at bygge bro
Var du så fair og fuld af tro
På alles bedste sider

Nu tyve år er gået her 
Med gøgl og mange sjove klæ’r
De vildeste ideer
Du samler på inspiration
Og deler gerne ud til nog’n
Vil gerne diskutere

Vi takker dig for denne tid
Med følelser og meget flid
For alt det du har givet
Et efterskolefar-talent
Har bygget dette fundament
For skolen og for livet
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AT VÆRE WEEKENDELEV PÅ 
LADELUND EFTERSKOLE 
Marie Ringgaard Jensen, elev 
Fredag aften d. 12/6:
Fredag plejer at være rimelig rolig, efter en lang uge kan det være meget rart bare at flade 
ud til en film eller et fredags feelgood-program. Så som så mange andre fredage startede vi 
weekenden ud med at have et kort weekendmøde, hvor vi aftalte de obligatoriske aktiviteter 
og hørte om madplanen. Efter mødet forsvandt de fleste op på hvert deres værelser indtil 
aftensmaden, hvor vi havde tema med “Hvem tør”, så i stedet for ristede løg på vores hotdogs 
fik vi melorme. Efter aftensmaden fik vi rykket alle hallens møbler ind i foredragssalen, så en 
stor gruppe af os var klar til at se Stormester. Resten af aftenen kørte vi videre med temaet 
“Hvem tør”, vi havde føle-konkurrence, smage-konkurrence og vi sluttede af med at gå 
gennem tunnelen, der går under hele skolen. Denne tunnel er ret uhyggelig, at den tilmed 
var pyntet med discolys og skræmmende musik gjorde oplevelsen total. 
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Lørdag d. 13/6:
Lørdag fik vi lov til at sove længere og til morgenmad var der rundstykker, nutella og 
alt muligt andet lækkert. Vi havde fri det meste af formiddagen, vi så lidt film og nogle 
af pigerne brugte fritiden på at tage i stalden, mens drengene gik i værkstedet. Efter 
eftermiddagsserveringen havde vi et obligatorisk arrangement med temaet LE - Mans. Vi 
kørte rundt på en bane med trillebøre, i slalom, gennem vand og op og ned ad bakker. 
Vejret var ikke specielt godt, men det skulle ikke stoppe os fra at lave glidebane på skolens 
airtrack, så i regn og torden gled vi gennem sæbevandet. Drengene havde i løbet af 
ugen gravet et stort hul bagved hallen, der i weekenden blev lavet til en pool, som vi alle 
selvfølgelig skulle en tur i efter glidebanen. 

Søndag d. 14/6:
Søndag slappede vi af, næsten alle eleverne lå ude i det gode vejr og solede sig. En af lærerne 
kørte til Brørup med en lang indkøbsliste, og handlede snacks og andet lækkert ind til os 
elever. 
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HILSEN FRA VÆRKSTEDET
Håndværk & Design: et fokusfag
Eleverne på 10. årgang har mulighed for at vælge et fokusfag. De kan vælge mellem dansk, 
fysik/kemi, tysk og håndværk/design. I år har 27 elever valgt at bruge 3,5 time i ugen på 
håndværk & design-faget. 24 drenge og tre piger! I løbet af året stilles der forskellige opgaver, 
hvor forskellige teknikker er i fokus. Det kan være gamle træsløjd-teknikker, som det at høvle, 
lave limtræ, trædrejning og forskellige samlinger. Men også teknikker i metalværkstedet 
som fx svejsning og smedning samt brugen af koldsav og søjleboremaskine m.m. Derudover 
arbejder eleverne også med andre materialer, som bl.a. læder, beton og plast. Der er bundne 
opgaver som lærerne præsenterer og mere frie opgaver som i år har været at designe og 
fremstille en lampe.
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3D-tegninger
Udover at være i værkstedet har vi også været på tur til Louis Poulsen, lampefabrikken i Ve-
jen, samt besøgt museet Trapholt i Kolding, hvor vi så det kunstprojekt som alle eleverne har 
bidraget til i form af et ’drejet’ ben til udstillingen “Tingsted”. Vi havde også en aftale med 
X-house på Hansenberg i Kolding, hvor vi skulle have arbejdet med 3D-tegning, laserskæring 
og robotter, men Coronaen satte en stopper for det.

I den tid, hvor eleverne har været hjemme pga. Corona, har vi prøvet at opretholde undervis-
ningen i faget. Vi startede med, eleverne skulle måle deres hus op og derefter tegne deres 
hus i et 3D-program. Herefter startede vi op på det sidste emne. Det var jo ikke lige mulighed-
er for alle pga. værkstedsfaciliteter. Vi var dog heldige at kunne afslutte faget med to uger på 
skolen, hvor vi kunne komme i værkstedet.

Året er nu slut og eleverne har været til prøve. Prøven er en to timers prøve, hvor eleverne får 
en teknisk opgave, som de skal arbejde med. I de to timer skal de også præsentere årets ar-
bejde. Det gælder både færdige projekter samt de projektbeskrivelser, de har arbejdet med.

Det har været en fornøjelse at se eleverne være stolte af deres arbejde samt deres gåpåmod 
til den tekniske opgave.
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ALLE MOD EN
Der var lagt op til den helt store dyst på Ladelund. Eleverne havde inviteret Steffen til at 
møde op med sin cykel kl. 13.30 mandag eftermiddag – mere vidste han ikke. 

Eleverne havde forinden planlagt 13 dyste hvor forskellige elever stillede op i forskellige disci-
pliner mod Steffen. Tanken var at lave en dag for Steffen nu når han stopper som forstander. 
En rigtig god tanke af elevrådet som fik elevholdet med på løjerne. De forskellige kontakt-
grupper skulle så tippe på hvem de satsede på i de forskellige discipliner.

De første dyste var i ridehallen. Ikke lige et sted som Steffen glædede sig til, da han frygt-
ede at han skulle op på en hest. Og ganske rigtig, først skulle han dyste i at sætte saddel på 
en hest og dernæst var der ringridning. Han dystede mod Lea som var på en turbo hest og i 
galop. Steffens hest gik i slowmotion og måske var det derfor Steffen vandt dysten.

Derefter var der ræs på mountainbike. Selvfølgelig mod Rasmus, som er mestrer den cykel-
disciplin - Rasmus vandt. Så var der hjulskift mod Jonas og sørme ikke om Steffen vandt. Wil-
liam vandt i armlægning. Alle mand i bålhuset til ’hvem brænder først snoren over’. Her vandt 
Steffen. Så en stafet hvor der skulle drikkes en Cola…ikke lige Steffens favorit disciplin. Steffen 
kom på udebane da tre piger dystede med Steffen i twerk. Og så kom der en tingest hvor 
der var vand i svarende til ca. to ’sodavand’ Hvem tømmer først? Steffen brugte 17 sekunder 
– Adam fire! De sidste par dyste var indenfor. I gym-salen dystede Mathias og Steffen i hvem 
der spille et ’ukendt’ nummer bedst. Mon Mathias kendt den, da det lød meget godt. Camilla 
vandt dysten i ’kender du højskolesangbogen’ og Maria var hurtigst til at lægge neglelag på. 
Simon var bedst til at holde på vejret med hovedet nede i en spand vand. Sidste udfordring 
var at Steffen skulle være med i gymnastikopvisningens startserien. Det gjorde han rigtig 
godt. 

Vi sluttede af med at tage et fælles billede på plænen udenfor.

Det var en rigtig fin eftermiddag hvor Steffen kom på slap line. Men selvfølgelig var han frisk 
og tog i mor alle udfordringer. Steffen mente at næste gang så skulle han selv vælge sine 
modstandere :)
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