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Skønhed er en lille blomst
Skønhed er en lille blomst, inde i dit hjerte –
ikke nogen vild makeup – mange tror den er det.
Blomsten vokser indefra, la’r sig ikke plukke,
skønhed ejes af enhver, ikke kun af smukke.
Skønhed ses i dine ord, og de dansetrin du ta’r,
den er ikke udenpå, nej den vokser indefra.

Blomsten vokser, hvis du ser, og hvis du kan lytte,
er du tavs og uden ord, gør den ingen nytte.
Kend din blomst og vid dit værd, husk på, at vi alle,
bærer på en lille blomst, som så let kan falde.
Syng din sang og træd din dans, vend dig ud mod verdens blå
Skjul dig aldrig men træd frem, ellers går din blomst i stå.

Grib din verden sving den rundt, send den åbne blikke,
spil din rolle helt og fuldt, ellers er du ikke.
Livets sange, syng dem højt, lad din stemme lyde,
spil på altets instrument, og lad andre nyde.
Stil dig frem i rampens lys, og del ud af det du har,
intet skal du gemme på, alt skal ud der indefra.

Lyt til andres melodi, hør dem synge sange,
glem dig selv i det sekund, hvor de er lidt lange.
Ræk en hånd til den der faldt, midt i dansens hede,
tag imod med åbent sind, når du selv er nede.
Se da blomstrer blomsten op, nærmer sig sit fulde flor,
bli’r en stemme helt og fuldt, i det store blomsterkor.

Det du gør vil sætte frugt, kaste frø i tiden,
ligge som en spire der, uset ganske liden,
for en dag at blomstre op, som din egen skygge,
og forvandle verden til blomstertæpper tykke.
Pas din blomst og lad den gro, giv din verden hvad du har,
intet bør du gemme på – skønhed kommer indefra.

                                                                  Klaus Thormann 1990      
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Du sidder nu med Årsskriftet 2020 i dine hænder.
Det skulle gerne give dig mange forskellige per-
spektiver på det at være en del af Viby Efter-
skole – og ikke mindst en del af det pulserende 
samfund fyldt med både store og små udfor-
dringer.
Det er karakteristisk for vores samfund, og den 
tid vi lever i, at vi søger mening i oplevelser. Men 
oplevelser i sig selv giver ikke mening. Hvis en 
oplevelse ikke har betydning for ens liv bagefter, 
men alene har til hensigt at adsprede i øjeblik-
ket - at fylde tiden ud og give lidt underholdning 
- giver den ikke mening. 

På Viby skal det være lovligt at have lyst til at 
blive klogere - lovligt at være glad og lade sig 
forundre. Det skal være fedt at være lærer - for-
di eleverne har lyst til at blive udfordret – og til 
selv at udvikle egne ideer og tanker. Kort sagt: 
Vi skal skabe et efterskoleår, som i den grad 
bærer præg af kvalitet, kreativitet, af åbenhed, 
af ansvarlig inkluderende rummelighed og af 
glæde.

Det er vigtigt for os, at man kan perspektive-
re sine oplevelser i noget større end én selv - 
at man udvider sit perspektiv - og det kræver 
nødvendigvis, at man stifter bekendtskab med 
noget, der endnu er ukendt og uprøvet. Det gi-
ver livet mening og udvikler ens bevidsthed om 
konkrete ståsteder for den enkelte.
Samtidig udgør fællesskabet en vigtig del af 
denne personlige udvikling. Det er jo ofte så-
dan – at det som lærer os at træffe individuelle 
beslutninger for vort eget liv, er det individuelles 
modpol; nemlig Fællesskabet.
I et inkluderende fællesskab går ansvaret beg-
ge veje. Her er det nødvendigt, at man både 
inviterer og inviteres indenfor, ellers giver begre-
berne fællesskab og inklusion ingen mening.
Dette årsskrift indeholder mange vidnesbyrd 
om netop disse forhold, og deres betydning for 
den enkelte – også mange år efter man har for-
ladt Viby Efterskole – så god fornøjelse!
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“Et år. Jeg har tænkt på det her år i flere år.” 
Sådan lyder omkvædet til Barselonas sang “Et 
år.” Og præcis sådan havde jeg det, da jeg star-
tede på Viby Efterskole tilbage i august sidste 
år. Aldrig har jeg følt tiden så nær, som når jeg 
tænker på dengang, vel vidende at det faktisk 
ikke er meget mere end et år siden. 
Sangen starter med verset: “Vi har danset. Vi 
har danset med tiden. Vi har nydt hver en drå-
be. Vi har kysset lidt med livet.” 
Jeg tror ikke, jeg har forstået helt præcist, hvad 
de linjer betød. Før nu. Nu giver alt pludselig 
mening. Vi har nemlig danset med livet, og den 
dans har ultimativt været den vildeste, bedste 
og vigtigste dans i mit liv indtil videre. Når den 
har tabt mig, har jeg fundet en måde, at komme 
elegant op på igen ved hjælp af alle mine dan-
separtnere ;) . Når den gik godt, fløj den virke-
lig også bare afsted over gulvet. Den har været 
smuk, rørende, vild og SÅ sjov. Den har også 
været hård. Men hvilken dans ville ikke være 
det, når den varer så lang tid? 

Der er mange ting, jeg savner, og jeg kunne rid-
se det hele op. Men for et par dage siden, fik 
jeg en åbenbaring, da jeg tænkte på et bestemt 
scenarie, der skete nogle få dage inden vi blev 
sendt hjem i marts. Mine skønne roomies og 
jeg ligger i vores senge, og vagtlæreren kom-
mer ind og fortæller os en godnathistorie. Der-
efter spiller han en sang for os på min guitar, og 
vi var flade af grin.
Sådan nogle momenter som disse ville jeg sige 
til mig selv, at jeg savnede. Og det vil jeg nok 

fortsat gøre. Men det jeg også fandt ud af var, 
at jeg egentlig i bund og grund bare er så glad 
og taknemmelig for, at jeg nåede at oplevede 
alle disse momenter. At vi oplevede dem. Der 
er så mange her i landet og i verden generelt 
der aldrig vil komme til at forstå, hvad disse 
øjeblikke betød og fortsat betyder for os unge 
mennesker. Der er mange der ikke engang vil 
få muligheden for at komme i nærheden af at 
opleve det, som vi oplevede, vel vidende at vi 
ikke nåede alt som planlagt. Men det vi fik, er 
jeg så glad for at have fået. Jeg sagde også tit, 
at jeg er så glad for den støtte, Viby gav mig. 
Sandheden er, at jeg aldrig før har følt mig så 
støttet, elsket og forstået, som når jeg var sam-
men med mine efterskolevenner. Aldrig før har 
jeg følt mig så klog og så godt et menneske, 
som da jeg snakkede med lærerne og min kon-
taktlærer. Og for at være ærlig: Aldrig har jeg 
følt mig så meget værd. 

Hvis nogle af jer søde nuværende elever læser 
med, vil jeg sige til jer, at alt nok skal komme, 
hvis man er tålmodig. En dans kan ikke være 
perfekt fra starten. Og måske er det i virkelighe-
den det der gør den god i sidste ende ;) .

Gennem året skrev jeg en masse sangtekster 
og digte. Derfor vil jeg nu slutte af med et digt, 
jeg skrev på mit værelse en onsdag aften, da 
jeg ikke kunne falde i søvn. 

Til min årgang: Tak for et uforglemmeligt år ♥
Og til Platzi, Liva og Klara: Lots of love ♥ ♥ 

ET ÅR
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Onsdagspoesi - En aften på V9:

Vi ligger i vores senge
Julle nede ved mig

Lyset er slukket
På nær de varme lyskæder ved min seng

3 ord
Vi fortalte hinanden 3 ord om

Hinanden
Ikke fordi nogle tvang os

Eller fordi vi havde problemer
Kun fordi vi havde lyst

Vi havde et behov for at give
Vigtigheden ved at give forblev større end at få

Det var vi alle om at forstå
Liva læste taler til ungdommen højt og vi lyttede

Mens vores kroppe var overtrukket af 
Dyner

Det kunne have været flere frostgrader
Men det var ikke til at bemærke

For vi befandt os hvor vi var trygge
Nok var værelset hyggeligt

Pyntet 
Hjemligt

Nogle ville mene
Overfyldt

Men det var ikke det der fik mig til at føle mig hjemme
Det var pigerne

Det var trygheden
Det var det hele.

Af Julie Sille Nilsson, 19/20
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7. august
Lærerne og det øvrige personale møder ind for 
at lave de sidste forberedelser til skoleåret, der 
kommer.

11. august
Velkomstdagen. 128 forventningsfulde og 
spændte elever ankommer til Viby Eftersko-
le. Forstanderparret og bestyrelsesformanden 
byder velkommen og tidligere Viby-elever un-
derholder med musik, sang og dans. Allerede 
samme aften går det løs med ”Storspil” i spi-
sesalen, hvor kontaktgrupperne dyster mod 
hinanden i mange forskellige discipliner, bl.a. 
vittighedsfortællinger incl. ”ægte” latter, boogie 
woogie, spaghettistafet, kluddermor og gulv-
vask – det hele på samme tid!

Introugen (uge 33)
En masse nye mennesker, Viby Efterskole og 
Nørre Aaby går i gang med at lære hinanden at 
kende gennem forskellige aktiviteter som ”Kend 
din skole”, folkedans, navnelege, præsentation 
af de forskellige fag, strandtur til Føns, bålaften 
og en værdidebat, som munder ud i en plakat 
med årgangens bud på værdier, der er vigtige 
for dem i dette skoleår.

21. august
Fakkeloptog om aftenen for at markere at ”vær-
di-billedet” er hængt op.

28. august
En anderledes dag.
Om formiddagen afholdes den første af flere 
”spind”-samtaler. Det er en personlig samtale 
mellem kontaktgruppelæreren og den enkelte 
elev med fokus på elevens personlige og socia-
le kompetencer og hvordan han/hun udvikler 
dem i løbet af året.
Om eftermiddagen trivselsaktiviteter, hvor vi 
rystes sammen i nye grupper med nogle helt 
anderledes aktiviteter. Flot arrangeret af VibyX.

10. september
Store syltedag. Vi er med i et projekt omhand-
lende køkkenarbejde. Denne dag skal der syl-
tes, som hvor mor gjorde det. En dejlig dag med 
samarbejde på tværs af køkkenfolk, lærere og 
elever. Resultat: Rigtig mange fyldte sylteglas 
på en reolvæg i spisesalen. Og der blev spist 
i løbet af året.

DAGBOGEN 2019/20
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11. september
Årets første ”Åben Scene” løber af stablen. Her 
er der både plads til de forskellige musik-, dan-
se- og teaterhold samt diverse blandede ind-
slag.

21.-22. september
Sangskrivningsworkshop med Julia Fabrin. 
Nogen byggede videre på deres talent, andre 
forsøgte at finde deres. Det mundede ud i en 
præsentationskoncert midt på lørdagen.

27. september
En fredag der gik med generalprøver mm til 
weekendens show. Altid spændende for ele-
verne at opleve sådan en dag med den travlhed 
mm., der følger med

28.-29. september
Første obligatoriske weekend. 
Lørdag har vi gensynsdag, hvor sidste års elev-
hold kommer på besøg. Gensynsglæden er 
stor, synlig og med et meget højt dB-tal. De to 
elevhold optræder for hinanden med stor suc-
ces.
Om søndagen er der ”Efterskolernes dag”, 
hvor alle skoler har åbent hus. Vi får denne dag 
besøg af 3-400 gæster, der alle får en rundvis-
ning af elever og efterfølgende oplever vores 
elever optræde med dans, musik og drama. 
En rigtig god weekend, der samtidig er en 
god prøve på, hvordan det går bedst, når man 
hjælpes ad.

30. september.
Dansk temadag. En tur i Nr. Åby Biograf for at 
se Bænken og derefter arbejde med den. En 
klassisk dansk-fagdag på Viby…….

1. oktober
Koncert med Bo Stief og band. Som altid en 
fantastisk oplevelse!

9. oktober
Teatertruppen Asterions hus spiller MacBeth for 
os i Multisalen.

2. oktober
Om aftenen var der ung-til-ung vejledning, hvor 
en håndfuld elever fra sidste år fortalte om over-
gangen fra Viby til ungdomsuddannelse.

23. oktober
Workshop med Rune Harder Olesen i afrocu-
bansk folklore i lærermødetiden.  Efterfølgen-
de koncert med dans. En stærk og anderledes 
oplevelse.

27. oktober
Sommertiden slutter. Nogle elever møder i rigtig 
god tid til morgenkøkkentjans ...

28. oktober
Vi var i Vejle og se Uppercut Danseteater. En 
fantastisk oplevelse.

31. oktober
Så er der igen Åben Scene. Og eleverne holder 
sig ikke tilbage

2. november
Jubilæumsdag. Besøg af de elever, der gik her 
for 5, 10 og 25 år siden. Et rart gensyn med ele-
verne fra 94/95-, 09/10- og 14/15-årgangene. 
På programmet er en fortælletime med René, 
kaffe og middag, og ”runden”, hvor alle fortæller 
om, hvad de har bedrevet siden tiden på Viby. 
Som lærer kan man kun blive glad og få fornye-
de kræfter sådan en dag. 

3. november
Forældredag på Viby. Vi gentager succesen fra 
de sidste år, hvor vi kombinerer forældresamta-
ler med det at lade forældrene være eftersko-
leelev for en dag. Der blev snakket med kon-
taktlærere og faglærere. Forældrene prøvede 
kræfter med dans, kor, teater, stomp, gåture og 
meget andet.
Sidst på dagen er der hyggelig spisning i de en-
kelte kontaktgrupper rundt omkring på skolen, 
og efterfølgende optræder elever og forældre 
for hinanden. En god dag, også i år.
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Af Bjarne Frandsen, Adm. leder



Kresten Kold – den gamle skolemand, som for 
langt mere end 100 år siden som den første i 
høj grad førte Grundtvigs skoletanker ud i livet 
–  sagde:  Skolens opgave er at trække eleverne 
op som et ur – så de aldrig går i stå. 
I en undersøgelse, som Efterskoleforeningen 
tidligere har sendt på gaden, er der en forælder, 
der på et spørgeskema har skrevet: 
”Vort barn har lært meget om andre menne-
sker, har selv fået spændt den indre fjeder” – 
eller som en anden forælder skriver: Det bedste 
ved efterskolen har været det at møde tydelige 
og engagerede voksne, som har gjort ham be-
vidst om sin egen identitet og værdier.
En tredje forælder skrev bl.a. følgende til Viby 
Efterskole: 
Vi har sendt en dreng af sted og modtager en 
ung mand med meninger og med en masse 
fantastiske oplevelser i bagagen – så mange 
beslutninger at tage selvstændigt, så mange 
valg at skulle foretage helt selv, så store følel-
ser at skulle gennemleve alene – men hele tiden 
med Viby i baghånden. Tænk at vores dreng får 
alt dette med, som han kan bruge af resten af 
sit liv.

Der er ikke meget forskel på det, Kresten Kold 
sagde for over 100 år siden, og det nogle for-
ældre har skrevet sidste sommer – men tiden, 
samfundet og kravene i øvrigt er selvfølgelig 
helt anderledes i dag. 

I dag synes mange at hylde den holdning, at 
verden blev skabt sammen med ”mig”. Denne 
forestilling er baseret på det individ-fokusere-
de samfund, og ikke nok med at verden blev til 
med mig, den går også under med mig!
Tidligere var verdensbilledet baseret på troen – 
”der findes noget større end mig”. Her er forti-
den i form af traditionelle værdier vigtig -  i det 
nye moderne verdensbillede betyder den ikke 
noget. 
I den første findes der visse fælles moralske 
standarder, den anden er styret af følelser - en 
emotionel kultur og moral, hvor sandheden er, 
hvad ”jeg” føler. 
Mens den førstes autoriteter traditionelt var for-
ældrene, læreren og præsten, er den andens 
autoriteter terapeuten, reklame- og medieper-
sonen samt livsstilsproducenten. Eftersom sel-
vet i dag er altings ultimative mål, kan kun de 
fortælle mig noget, der hjælper mig med at tolke 
mine behov.
I dette følelsesstyrede verdensbillede er der 
ikke noget over mig, alt er relativt og subjektivt. 
I det verdensbillede kan alle generationerne 
mageligt være sammen. Der er kun et problem: 
det virker ikke!
Der er ikke noget, der tyder på, at den dybe 
koncentration om egne behov og ønsker faktisk 
fører til større velbefindende. Tværtimod.
Og udviklingen går i stå!
Der males ofte et billede af den enkelte, der 
galopperer ud over stepperne i storslået isola-
tion på vej til at udrette epokegørende landvin-
dinger. Så er det, at jeg får lyst til at rejse mig og 
sige: Sikke noget vrøvl! 
Et menneske bliver kun til i en sammenhæng 
med andre mennesker.
Men det er aldrig for sent at blive et ordentligt 
menneske!

Med et ordentligt menneske tænker jeg på den, 
som ikke bare er imødekommende over for an-
dre i al almindelighed, men som i stort og småt 
er i stand til at se tingene fra andres synsvinkel 
og kan forholde sig en smule selvironisk til sig 
selv – sådan lidt ovenfra og ned.10
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VI ER KUN NOGET
I KRAFT AF ANDRE



I større sammenhænge viser de sig ved at gå 
af vejen for at hjælpe andre. Den barmhjertige 
samaritaner er rollemodel for ordentlige men-
nesker, som, i stedet for at koncentrere sig om 
at realisere sig selv, gør noget for at få andre 
på ret køl. 
De er kittet i samfundet - eller var det, før om-
sorgen blev professionaliseret.

Vi vil derfor stadig forsøge at trække uret op – 
vi hjælper den enkelte til at spænde den indre 
fjeder. Vi vil gerne være tydelige voksne, som vil 
engagere os i eleverne og fællesskabet. Vi har 
en tro på, at der findes vigtige fælles værdier – 
eller ”ståsteder”, som psykologen Svend Brink-
mann ville kalde dem - og dermed findes der 
også fælles moralske standarder, som danner 
mennesket. 
I skal i løbet af de første par uger også være 
med til at definere, hvilke fælles værdier vi sam-
men skal bygge dette skoleår – og dermed vo-
res fællesskab – på.
Det er også karakteristisk for vores samfund og 
den tid, vi lever i, at vi søger mening i oplevel-
ser. Men oplevelser i sig selv giver ikke mening. 
Hvis en oplevelse ikke har betydning for ens liv 
bagefter, men alene har til hensigt at fylde ti-
den ud med lidt underholdning – giver den ikke 
mening.
Vi har på Viby Efterskole – i linje med et klassisk 

dannelsesideal – en holdning til, hvad der er 
godt og dårligt. Der er forskel på at læse Dosto-
jevskij og en eller anden knaldroman. Derfor har 
vi sammensat et skoleår, hvor vi har udvalgt en 
masse kvalitative aktiviteter – det er ikke tilfæl-
digt. 

På Viby skal det være lovligt at have lyst til at 
blive klogere og dygtigere – lovligt at være glad 
og lade sig forundre – vigtigt at gøre sig umage 
og anstrenge sig. Det skal være fedt at være 
lærer – fordi så mange af jer har lyst til at blive 
udfordret – og til selv at udvikle egne ideer og 
tanker. Kort sagt: Vi skal skabe et efterskoleår, 
som i den grad bærer præg af kvalitet, kreati-
vitet, af åbenhed, af rummelighed og af glæde. 
Det er vigtigt for os, at man kan perspektivere 
sine oplevelser i noget større – at man udvider 
sit perspektiv, og det kræver nødvendigvis, at 
man hele tiden stifter bekendtskab med noget, 
der endnu er ukendt og uprøvet – det giver livet 
mening og personligheden karakter!
Men det kan også være rigtig hårdt arbejde, 
hvor udholdenhed betaler sig.

I Brasilien er der en indianerstamme, som har 
udviklet en helt speciel metode til at indfange 
aber på. Den er ganske uskadelig for aben, 
bortset fra at den bliver fanget – og så får den 
en belønning. 11
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Af René Holm Hansen, Forstander

Uddrag af velkomsttalen for skoleåret 2019/20



Indianerne laver en lille kasse, kommer en nød i 
kassen - en af abens yndlingsnødder - og laver 
et lille hul i kassen, så en abe lige kan stikke 
hånden ind i kassen. Så fastgør de kassen til 
et træ med et reb, og så venter de! Når en abe 
kommer og finder kassen, lugter den nødden 
eller hører den rasle. Bliver nysgerrig og stikker 
hånden ind i kassen for at tage den. Når den 
så har fået fat i nødden, kan den ikke få hån-
den ud igen. Hullet i kassen er lige stort nok til 
at en abe kan få hånden ind, men ikke få den 
knyttede hånd med nødden ud igen. Aben kan 
slippe nødden og løbe sin vej, når indianerne 
kommer for at fange den, men det gør den ikke. 
Aben holder fast i nødden og havner derfor i 
fangenskab.

Vi bliver også fanget af det, vi vil holde fast på 
som vort eget. 
Vi bliver fanget af det, som vi ikke vil give slip på.
Det handler om frihed og bundethed. 

Det at gå på efterskole handler også om frihed 
og bundethed. I har selv frit valgt skolen – det 
er en fri skole. Men når I har valgt en efterskole, 
har I også samtidig valgt en holdningsskole – 
derfor er man også bundet til det, som skolen 
står for. En Grundtvigsk skole hvor vi driver sko-
le under nøgleord som udfordringer, ansvarlig-
hed, dannelse og forpligtende fællesskab.

Man kan billedligt talt sige, at når I stikker hån-
den gennem hullet, er det ikke for at gribe om 
en nød – men det, vi har lagt i kassen, er fæl-
lesskab, udfordringer, faglighed og oplevelser. 
Og vi håber, at I ikke vil slippe det igen – men 
tage jeres valg på jer – som ambitiøse og seriø-
se unge mennesker.

Den gamle franske fabeldigter La Fontaine for-
tæller i historien om Slangens hoved og hale, at 
der engang var en slange, hvis hoved kom til at 
diskutere godt og grundigt med halen. Halen 
var sur og gnaven over altid at skulle halse ef-
ter hovedet – altid komme sidst og aldrig være 
med til at bestemme, hvorhen rejsen gik. 
Nu kunne det være nok – halen gik på barrika-
derne og forlangte demokrati og medbestem-
melse. 
Og da halen havde brokket sig længe nok, 
tænkte hovedet: Åh nej – jeg orker ikke at høre 
på mere brok – du får ret og jeg får fred. Og 
resultatet blev, at halen blev hoved og hovedet 
blev hale. Nu tumlede slangen så af sted efter 
halen – blind - døv – og dum. Den bankede ind 
i alt hvad den mødte på sin vej, den fandt ingen 
føde – blev udsultet og afkræftet – og til sidst 
drattede den ud over en klippekant og slog sig 
ihjel. 
Hvad La Fontaine vil fortælle os er naturligvis, at 
vi ikke skal lade os føre at dem, der intet udsyn 
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har – der ingen erfaring har – eller sagt på nu-
dansk: GIV ALDRIG MAGT TIL DEM DER TÆN-
KER MED RØVEN!

Vi vil gerne opfordre jer til at ville noget med je-
res liv – tage kampen op. 
Det er ikke alt, der bare lykkes første gang - 
men det er måske netop heri, det ægte per-
spektiv viser sig. 
Jeres efterskoleophold på Viby skal ikke bare 
være underholdning og ”fylde tiden ud” mellem 
to sommerferier – som en lang turistrejse. Nej, 
det skal have en meget dybere effekt – være 
en dannelsesrejse - og derfor kræver det noget 
af jer!

Hvert hold er noget særligt – I bliver elevhol-
det 2019/20, og vi skal sammen skabe et godt 
ophold. 
Et efterskoleår, hvor I hver især vil møde andre 
unge med forskellig baggrund og fra forskellige 
egne af landet. I skal opleve et fællesskab, som 
kommer i centrum – et forpligtende fællesskab. 
Det betyder, at hensynet til kammeraterne, og 
det man er fælles om, nødvendigvis må sættes 
højere end hensynet til en selv. 
Og ja – det betyder så også, at man ikke har 
alle de personlige friheder, som man er vant til. 
Piet Hein siger et sted: ”Kun idioter kan undvæ-
re deres medmenneskers hjerner” – og jeg vil 
tilføje: eller deres hjerter.
Fællesskabet skaber vores identitet – herigen-
nem modnes I og bliver bedre rustet til livet. I får 
et større perspektiv - både samfundsmæssigt 
og som menneske. 
Vi er kun noget i kraft af andre. Husk det – man 
er kun noget i kraft af andre. 
Her opstår fællesskabets nødvendighed.
Men et fællesskab kommer ikke bare af sig selv 
– det kræver indlevelse og nærvær. 
Forudsætningen for indlevelse er engagement i 
sagen. I skal have viljen med! 
Forudsætningen for nærvær er evnen til empati. 
At kunne sætte sig ind i en andens perspektiv 
og forstå.

Det er med denne baggrund, at vi har defineret 
de klare og trygge rammer – eller grundregler, 
vi som skole sætter for jeres ophold. For at I 
ALLE kan fokusere på det væsentlige; jeres 
personlige udvikling igennem et forpligtende 
fællesskab.
Der vil dog både være medvind og modvind. 
Sådan er livet og vi skal støtte hinanden og tage 
hånd om hinanden i de hårde perioder.
Vi skal være gode ved hinanden og hjælpe hin-
anden med at vi alle bliver synlige og springer 
ud i et flot og farverigt blomsterflor!

Vi har et slogan i efterskoleverdenen der lyder: 
1 efterskoleår svarer til 7 menneskeår.  Det il-
lustrerer meget godt den oplevelse både den 
unge og forældrene har efter et succesfuldt ef-
terskoleophold.

Så knyt næven og hold nu fast om nødden – 
tag udfordringerne op – find viljen frem og levn 
ikke en chance til halen.
- Og jeg lover jer, at det bliver det hele værd!
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4. november
Om formiddagen er der musical-intro. Årets 
musical ”Catch Me If You Can” nærmer sig. 
Eleverne skal ønske hvad de gerne vil arbejde 
med - og det skal de gøre på oplyst grundlag. 
Derfor bruges hele formiddagen på at høre om 
de forskellige opgaver - især dem man ikke 
nødvendigvis undervises i til daglig, fx kostume, 
rekvisit, sminke, PR, sceneteknik, lyd og lys. 
Over middag er der OSO-intro. Mange selv-
stændige opgaver forberedes og planlægges 
i samarbejde med konsulentlærerne, samtidig 
med at der forberedes og øves til den forestå-
ende Teater-tour.

5.-6. november
Teatereleverne er på turné med deres selvs-
krevne stykker. Eleverne står selv for såvel det 
kunstneriske som det tekniske - og klarer det 
med bravour. Turen går denne gang til Trekan-
tområdet, hvor hundredevis af 6.-7.-klasse-ele-
ver er tryllebundne af Viby-elevernes flotte præ-
stationer. Der blev grinet, fokuseret og klappet 
- og mange udtalte efterfølgende at de var im-
ponerede over de svære emner, som stykkerne 
modigt tog op og fremførte så naturligt. 

11. november
VibyX har for første gang besøg af (og skal pit-
che for) Advisory-boardet.

13. november
Kor og hyggeaften med Vesterdal. De kommer 
på besøg, vi synger nogle korsange sammen, 
og bagefter er der elevhygge på tværs af sko-
lerne.

15.-17. november
Musik-camp for 6.-9. klasses elever. Viby-ele-
verne byder dem indenfor til en weekend i mu-
sikkens og Viby-åndens tegn. Deltagerne mø-
der både Vibys musiklærere og navne udefra. 
Det hele slutter med en koncert for forældre om 
søndagen.

Uge 47
Brobygning. To ungdomsuddannelser afprøves 
i løbet af ugen. Har jeg nu valgt rigtigt eller skal 
jeg huske: ”Udfordr livet”?

21. november
Om eftermiddagen efter brobygning er der den 
årlige JuleKlippeKlistreHyggedag. Alle hygger 
og tvinges til at snakke sammen, da WiFi’en 
ikke kan komme til for dinglende sølvpapirsting.
Om aftenen er der koncert med Pierre Dørge & 
New Jungle Orchestra. Noget der bare skal ses 
og opleves.

22.-23. november
Sangskrivningsworkshop med Julia Fabrin. Nye 
elever og gengangere får lov til at skrive sange 
med Julia.

Uge 49
Adventsmødeugen. Hele ugen bruges på at 
øve op til de to store shows torsdag og fredag. 
Der øves og øves, sættes lys og programmeres 
lyd. Efter en veloverstået generalprøve torsdag 
laves to flotte shows, med musik, kor og dans 
- som kædes flot sammen af en gruppe gode 
konferenciers. Afslutningsvis går eleverne det 
smukke og stemningsfulde Lucia-optog.

DAGBOGEN 2019/20
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4. december
Nogen siger, at om eftermiddagen gik en ud-
valgt skare Lucia-optog på det lokale plejehjem, 
Kongshøjcenteret. Ikke en kaffekop og øje var 
tør(t). Bagefter æbleskiver og sodavand.

8. december
Lillekoret synger til 2. søndag i advent i Nr. Åby 
Kirke.

9. december
Rollefordeling. Nerverne er på højkant og der 
er både glædesskrig og tårer. Manuskript ud-
leveres og de første prøver starter. Forventnin-
gerne til tiden i og efter juleferien er nu lidt mere 
afklarede. 

11.-13. december
Terminsprøver i dansk, matematik og engelsk. 
Der svedes rundt ved bordene ...

16. december
Jacob Holdt viser ”Amerikanske billeder”, som 
han har gjort i alle de år, Viby Efterskole har ek-

sisteret. Endnu engang stor spørgelyst fra ele-
verne og mange tanker sat i gang.
Om aftenen: Åben Scene. Så er det igen tid til at 
optræde for hinanden. Indslagene bliver mere 
og mere personlige, rørende, sjove og tossede.

17. december
Jule-hygge-shoppe-tur til Flensborg. En kold, 
men hyggelig dag.
Om aftenen er der julefest for elever, ansatte og 
familier. En hyggelig aften med både flæske-
steg, ris a la mande og julelege.

18. december
Rengøring. Den store halvårlige hovedrengø-
ring. En hård tjans at se frem til, men dagen 
viser sig at være både lettere og sjovere end 
forventet, for når bare vi hjælpes ad, er det slet 
ikke så surt. Efter rengøringen er det hjem på 
en velfortjent juleferie.

1. januar
Alle vender tilbage efter juleferie. Nogle mere 
klatøjede end andre.
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The best year of my life

The best year of my life 
I think that’s the sentence I heard most over the summer 
It’s gonna be the best year of your life. 
But what does that even mean? 
You see, it’s gonna take some time and a lot of work for us to get there. 
To where so many before us were. 
To where we say that was the best year of our lives. 
And that’s okay. 
What you need to understand about this type of school is that it is not all cloud-free skies
There will be storms and rain. 
And some days you just want to give up … 
But that’s when you have to remember the good times, 
Because those make it all worth it, 
Those are what makes this the best year of your life, 
So far anyway. 
All through your life you will meet people you don’t get along with, 
and this is no different. 
It can be both other students and teachers, 
but here you can learn to handle it, 
To deal with the difficult. 
Here you are social 24/7 and as exhausting as that is, 
It also brings us that much closer and teaches us to tolerate those we disagree with. 
Now don’t get me wrong there is usually a great atmosphere for the general student body, 
but you can’t walk in expecting that you will be best friends with everyone and that it’s gonna be all 
rainbows and unicorns, 
Cause you are gonna get disappointed. 
But that just means you have to take control 
You have to make this the best year of your life. 
You can use this opportunity for personal growth. 
You can learn so much, both from yourself, from others, and from the school. 
Really this place is just a stepping stone for the future. 
Your Future. 
And it’s up to you to decide how and if you want to use it to further your skills. 
Of course it’s okay, more than okay, to have bad days, 
But ultimately, it’s up to you to decide how you use the school to propel further down the path to 
your future. 
How you are gonna get the most out of this year, whether it’s the best year of your life or not.
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Denne Unikke Mulighed 

Der er ikke noget mere dansk end en efterskole. 
De lange dage 
Det hårde arbejde 
Ja, selv rugbrødet til aftensmad, som langt fra er min favorit 
Det er altsammen det værd 
For et år med mange indtryk 
masser af oplevelser 
og venner for livet. 
Ikke mange uden for Danmark ved hvad en efterskole er. 
Men hvordan forklarer man også denne unikke mulighed 
for det er ikke en “boarding school” som dem i England eller USA. 
En efterskole “er en dansk skoleform for 14-18 årige. Det er kendetegnende for skolen, at eleverne 
bor på skolen på alle undervisningsdage, og at de også kan opholde sig på skolen i weekenderne.” 
Men det er så meget mere end det. 
Det er mulighed. 
Et sted hvor du lærer at være uafhængig. 
Hvor du kan lære mere om dig selv. 
Om dine egne grænser 
Om at respektere andres 
Et sted hvor du kan få en bid af hvordan det føles at være voksen, 
Men stadig inden for et sikkert miljø. 
Men man skal heller ikke tro at det er candyfloss og blå himmel hele vejen. 
For det betyder også at der er mindre plads til at lave fejl  og mere hårdt arbejde. 
Og det skal man være indstillet på, 
at der vil være dage hvor du er mega sur på lærerne. 
at der vil være gange hvor det bliver lidt for voksent. 
Men det hele er en del oplevelsen, 
Og det hele lærer dig noget og hjælper dig med at komme videre.
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2. januar - 30. januar
Opstart efter en dejlig (og for nogens vedkom-
mende musical-fyldt) juleferie. Prøverne på ”CA-
TCH ME IF YOU CAN” skydes i gang, og der 
arbejdes for fuld hammer i alle hjørner af skolen. 
Efter få dage er der åbent hus på Efterskolernes 
Aften, hvor udefrakommende inviteres indenfor 
til at se arbejdet med musical. Enkelte elever 
undrer sig over rygtet om at musical-perioden 
er hård - den undren forsvinder da vi nærmer os 
teknisk weekend i uge 3 og den obligatoriske 
weekend i uge 4. Her er alle elever er på skolen 
for at køre dag-lange prøver - sy de sidste ko-
stumer, opfinde nye rekvisitter, få svingdøren til 
at svinge, justere de sidste, mange podier i sce-
nografien, påsætte microports, stemme instru-
menter, strække ben og stemmebånd, sminke 
stewardesser og montere hjul og bremser på 
flytrapper, få musicalprogrammet i trykken og 
fokusere lamper. Der er nok at se til og søvnen 
bliver lidt forsømt den sidste uge. Helt som det 
skal være op til en premiere.

30. januar
Premiere på ”CATCH ME IF YOU CAN”. Vi gjor-
de det! Vi lettede!! Fantastisk forestilling - som 
kun lykkedes gennem fælles indsats. 

31. januar
Der er ikke noget med at sove på laurbærrene. 
Allerede dagen efter premieren er huset fyldt 
op igen. Først skoleforestilling og siden aften-
forestilling med efterfølgende tapas-buffet (for 
publikum).

1. februar
Så er det tidligt op lørdag. Denne dag er huset 
fyldt med tidligere elever. Stor gensynsglæde 
og opbakning til forestillingen.

2. februar
Så gælder det forældrene. Hele to forestillinger 
for at der er plads til alle. Det mest taknemme-
lige publikum, man kan forestille sig, men også 
dem der gør en mest spændt - det kan mær-
kes i maven fra morgenstunden. Ved sengetid 
er alle trætte men glade.

3.-6. februar
Forude venter en hel uge med forestillinger – 
det kan både være en formiddagsforestilling for 
skoler og en aftenforestilling for publikum ude-
fra. Der er knald på og fysikken udfordres. Men 
i fællesskab klarer vi alle forestillingerne. Efter 
sidste Take Off er der både vemod over, at det 
er slut og glæde ved, at vinterferien venter. Så 
skal der soves ud!

7. februar
Store oprydningsdag. 6 ugers højtflyvende 
drømmeverden pilles ned på en formiddag. 
Meget mærkelig følelse. En hård landing, nu er 
kun minderne tilbage, snøft. Det gør lidt ondt i 
hjertet - men samtidig bliver det godt at komme 
tilbage til hverdagen. 

19. februar
Workshops med dans/musik impro. Med dan-
sere helt i verdensklasse. Niveauet var som, 
hvis en fodboldskole fik besøg af FC Barcelona 
... så en fantastisk aften.

DAGBOGEN 2019/20
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28.-29. februar
Elektronisk sangskrivningsworkshop med Ka-
trine Villadsen. Der blev produceret meget og 
fundet nye vinkler på sangskrivning.

4. marts
Workshops og artist talk med Dansk Dansetea-
ter. Begge dele en fantastisk oplevelse!
Fotografering til årsbilledet. Håret er sat og smi-
let stort. Måske første tegn på at dette fantasti-
ske år også har en ende……

6.-7. marts
Igen elektronisk sangskrivningsworkshop med 
Katrine Villadsen. Et nyt hold af elever får for-
nøjelsen.

10. marts
Kommende elevers aften.
Om aftenen er der besøg af elevholdet 20/21. 
Årgang 19/20 optræder og fortæller sammen 
med lærerne om de forskellige valgfag. En 
mærkelig aften at stå på scenen - det er ikke 
længe siden man selv sad og skulle vælge fag, 
og inden længe overtager næste årgang sko-
len. Heldigvis virker 20/21 også som nogle flin-
ke og rare mennesker, så det beroliger.

11. marts
En helt normal onsdag på Viby Efterskole.
Lige indtil der var pressemøde med statsmini-
ster Mette Frederiksen kl. 20.30.  Der væltede 
vores efterskoleverden ligesom……..
CORONA-en var over os. Vi skulle hjem 😭 😭 😭  😭 

12. marts
De sidste elever tager hjem og skolen står tom 
tilbage…………………………

De næste 9 uger
CORONA-nedlukning, hvor vi var på efterskole 
sammen hver for sig.
Vi nåede at blive gode til Zoom. Her havde vi 
både undervisning, samlinger, spisninger, fester 
og ikke mindst manden med det omvendte ho-
ved. De ansatte nåede endda også en fredags-
bar eller to. Det var også i denne periode, at 
det historiske manifest ICoronaensTid.dk blev 
til. Giv det gerne et (gen)besøg. 

18. Maj
Viby åbner igen!
Gensynsglæden er ENORM. Der tages imod 
med coronakram, albuehilsner og en form for 
støvledans.
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Nogle gange tænker jeg tilbage på, hvilken per-
son jeg var, inden jeg tog afsted på efterskole, 
og så sammenligner jeg mit fortidige jeg med 
mit nutidige jeg. “Et efterskoleår svarer til syv 
menneskeår”, siger man. Det samme står på 
min efterskolering. Aldrig havde jeg troet, at den 
ene sætning ville få så meget betydning i mit liv. 
Jeg kan huske, at i de sidste par måneder af mit 
år på Viby Efterskole, på trods af corona, ka-
rantæne, distance osv., tænkte jeg over, hvad 
et efterskoleår virkelig betyder. Jeg kan knapt 
nok erindre min tid før Viby, som det ser ud. 
Alt før virker som flere år siden, også selvom 
jeg stoppede som elev på Viby Efterskole for 
omkring blot 3 måneder siden. Ikke mere end 
det. Alligevel, fordi det vendte op og ned på min 
hverdag, føles det som om, at det var meget 
længere tid siden. Eller måske er det bare fordi, 
tiden syntes at gå langsomt eller gå i stå. 
Måske er der noget om det. At tiden gik så hur-
tigt på Viby Efterskole, så hurtigt, så det kun 
føles som et kort øjeblik nu, og at tiden så gik 
så langsomt derefter, at den næsten gik i stå. 
Lidt som at tiden skulle kunne følge med efter 
hvirvelvinden. 

Lige efter jeg stoppede og tiden gik i stå, klip-
pede jeg mit hår kort, fik lavet huller i mine øre-
flipper og droppede brillerne til fordel for kon-
taktlinser. Jeg følte, at jeg næsten var nødt til at 
ændre på mit udseende, da jeg havde ændret 
mig så meget på det ene år. Man kunne næsten 
ikke følge med sig selv eller se den samme per-
son i spejlet mere, som man så for 10 måneder 
siden. 
Jeg indså også, hvor meget de små ting be-
tød for mig. Jeg kommer ikke til at kunne lyt-
te på Jespers klaverspil hver fredag morgen, 
imens jeg spiser morgenmad. Jeg kommer ikke 
til  praktisk taget at springe ned i sengen, når 
jeg hører læreren, der har aftenvagt, ved dø-
ren, fordi jeg stadig står og børster tænder. Jeg 
kommer ikke til at have Rikke som kontaktlærer 
mere. Jeg kommer ikke til at løbe ned ad gan-
gene, fordi jeg kom lidt for sent ud af døren på 
vej til min næste dansetime. Der er så meget, 
som jeg ikke kommer til at kunne opleve igen. 
Men Viby Efterskole har ikke blot givet mig 
små savn om mine små øjeblikke derfra, som 
jeg kan længes efter hver dag. Viby Efterskole 
har givet mig mindeværdige oplevelser, ja, men 
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det er ikke det hele, der behøver at stoppe her. 
Bare fordi jeg ikke længere bor på Viby Efter-
skole, vil det altid være et hjem. Jeg kommer 
stadig til at besøge Viby Efterskole, jeg snakker 
stadig med mine venner, jeg dyrker stadig min 
kærlighed for teater. Essensen ved Viby Efter-
skole var personerne. Det var os, der definere-
de, hvad Viby Efterskole var for hinanden. For 
hver lille besked, hvert opkald, hver tanke der 
bliver skænket, vil det altid tage mig tilbage til 
Viby. Og jeg ved, at Viby Efterskole stadig lever, 
også selvom jeg ikke længere er en indbygger 
deri. For jeg vil altid være en del af det.
For omkring ét år siden, skrev jeg en tekst om 
Viby Efterskoles fakkeloptog. Jeg beskrev det 
som en rejse, som om hele vores liv kunne ses 
i de fakler, der til sidst endte i et kæmpe bål. Et 
stort, brændende fællesskab. Men efter jeg nu 
har været igennem hele året, og jeg har oplevet 
det sidste fakkeloptog igen, ser jeg det ander-
ledes. 
Viby Efterskoles Fakkeloptog viser en helhed. 
Det viser en fælles binding, fælles for alle elever. 
Det viser, at selvom vi har hver vores fakkel, er vi 
stadig bundet sammen, og at vi alle er en del af 
et større billede. Uanset hvilken afstand vi har, 
er vi stadig bundet sammen. 
Jeg kommer ikke til at bo på Viby Efterskole 
mere. Uanset hvor meget jeg ville ønske, at det 
ikke passede. Men Viby Efterskole er stadig et 
hjem for mig. Alle mine venner er stadig et hjem 
for mig. Selvom vi ikke bor sammen mere, er vi 
stadig bundet sammen. 
Jeg tror ikke, at man forstår sammenholdet og 
fællesskabet ved en efterskole, før man selv har 
oplevet det, og selv har mistet det. Men vi kan 
også spørge os selv dette: Hvor meget har vi 
egentlig mistet? 
Vi har i hvert fald ikke mistet hinanden. Så læn-
ge vi er bundet sammen, vil vi aldrig miste hin-
anden. 
Tak, Viby Efterskole. Tak for et ufattelig fanta-
stisk år.

Af Kristine Hede Burkal, 19/20



Et blink, så var det hele væk. Væk fra min nutid 
og hører nu min fortid til. Man skal lære et nyt 
sprog, hvor datid er bøjningsformen. “Jeg bor 
på Vest oppe” er blevet til “jeg boede på Vest 
oppe”, “jeg plejer at bruge meget tid i dansesa-
len” er nu “jeg brugte meget tid i dansesalen”, 
men den der gør mest ondt, “jeg går på Viby 
Efterskole” hedder nu “jeg gik på Viby Efter-
skole”. Jeg vælger næsten principielt stadig at 
omtale Viby med det trygge sprog. Nutiden. 
For ellers føler jeg mig næsten hjemløs, selv-
om jeg sidder i det hjem, jeg kommer fra med 
tom kuffert, der ikke længere skal tage turen til 
Nørre Åby. Den skal ikke længere tage turen 
hjem til Nørre Åby. Hjem er her, og hjem er Viby 
og pludselig er hjem, kun et sted! Man siger 
“hjem er, hvor dit hjerte er”, men hvis ens hjem 
og familie nu er 119 forskellige steder i landet? 
Hvor er hjem så?! 

Jeg sidder nu i min sofa og kigger billedban-
ken igennem. Ser på året, der er gået. I bag-
grunden kører Viby 19/20 playlisten fra Spotify, 
som er lavet af en anden elev. Billeder og lyd 
fra året sat sammen gør det svært at holde tå-
rerne tilbage, men jeg begynder også at gri-
ne lidt, jo længere jeg kommer tilbage i tiden 
med billederne. Folk har forandret sig så me-
get! Både på det ydre og det indre. Tøjstilen 
er blevet mere eksperimenterende hos nogle, 
og andres nattøj lever i bedste velgående 24 ti-
mer af døgnet. Mange af pigernes make up var 
ikke længere noget man satte vækkeuret tidligt 
om morgenen for at ordne, og nogle drenges 
skægvækst fik lov til at leve. Manges hår er 
gået fra kort til langt og til kort igen, og så må-
ske også til farvet. For ikke at glemme pande-
håret, der for mange blev klippet i nattens mør-
ke. Men også de forandringer, der omhandlede 
scenen. At gå fra næsten ikke at turde synge 
med til samlinger, til at synge en sang, der kræ-
ver en meget stærk stemme, alene foran alle os 
andre, dansere laver soloer til åben scene fra 
alle niveauer og monologer bliver udført af “Be-
gynder for sjov”-elever på scenen. Vi blev alle 
sammen fortrolige med scenen på Viby, men 
endnu vigtigere med hinanden!

Et efterskoleår er som syv menneskeår i ens 
udvikling. Vi er alle blevet mere modne, selvom 
vi nok alle mente, at vi var så godt som voksne, 
når nu vi flyttede hjemmefra, men med et kig 
på billederne fra første dag er jeg ihvertfald ikke 
i tvivl om, at vi er blevet, hvis ikke voksne, så 
modne som et stort hold. Eller nej… som en 
stor familie! Jeg vil hverken sige, at Viby føltes 
som de 10 måneder, det varede, eller de 7 år i 
udviklingen. Det har været som en drøm man 
lige pludselig vågnede fra, da alarmen ringede. 
Den slags drømme, der føles som et blink, og 
så var det hele væk.
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Af Freja Hansen , 19/20



For præcis et år siden tog jeg afsted på en dan-
nelsesrejse, som ca. svarer til 7 år. 
7 år med nedture, opture og udvikling. Det har 
været et år, som for mig har været en følelses-
mæssig rutsjebanetur. 
Hvis jeg skal beskrive et efterskoleår med en 
anden ting end efterskole, ville jeg beskrive det 
som en tur i en forlystelsespark. I en forlystel-
sespark er der mange nye mennesker man ikke 
kender, måske også nogen man allerede ken-
der i forvejen. Der er de forlystelser, man elsker, 
og som man gerne tager flere gange - og den 
forlystelse var for mig: dans, teater og musik. Så 
er der de forlystelser, man hader og som man 
bare ikke kan overskue på en mandag morgen 
med trætte øjne og morgenhår, men man skal 

altså op i dem alligevel. Her snakker jeg om ma-
tematik, dansk og engelsk. Så er der den forly-
stelse, som man ikke tør og er rigtig bange for, 
men når man har taget første tur, har man det 
så godt i kroppen bagefter. Det kan fx. være: at 
stå alene på en scene og synge, sige replikker 
eller danse. Når man er i en forlystelsespark ale-
ne med nye mennesker, så er det kun én selv, 
der sætter sine grænser, og en ting, jeg har lært 
ved at gå på efterskole, det er, at man aldrig 
lærer noget uden at falde. Jeg faldt et par gan-
ge og det dannede mig så meget! I skal virkelig 
glæde jer til at gå på Viby, fordi det er noget af 
en dannelsesrejse, så spænd sikkerhedsselen, 
tag en hjelm på hvis det er nødvendigt, og så er 
der kun én ting at sige: “Be Careful Out There”. 23
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AT FALDE ER AT LÆRE

Af Sofie Lynggaard Pedersen, 19/20



19. maj
En ny hverdag starter. Vi er nu sammen, også 
rent fysisk, men med afstand.
De to første uger prøver vi at gøre så norma-
le som mulig med almindeligt skema (eller så 
almindeligt det nu kan være med afspritning, 
udluftning, afstand mm.).
Eksaminer blev aflyst og årskarakterer overført 
- det gav plads til at indhente noget af det for-
sømte.

2. juni
Workshop-dag. Mange forskellige workshops 
inden for kunst, dans, musik og teater.
Om aftenen Comedyshow med tre gamle Vi-
by-elever.

3. juni
Viby tager i Zoo. Vi er i Zoologisk have, og går 
derefter til Odense City, hvor eleverne selv fin-
der et sted at spise. Meget hyggelig dag.

4.-7. juni
Teaterholdenes afslutningsforestilling.
Teater-holdene arbejder med deres selvskrev-
ne forestillinger, som afslutningsvis streames 
til forældre og andre interesserede. Eleverne 
står denne gang selv for alt - at skrive, instru-
ere, sætte lys og lyd, finde kostumer og alt det 

andet, der skal til for at lave en forestilling. Det 
bliver til fire meget forskellige og imponerende 
flotte forestillinger.

11. juni
Koncert med TopGunn. Fed oplevelse, og så 
snakker vi ikke mere om det!

15. juni
Danse/video-projekt.
Vi bruger det meste af dagen til at optage en 
dansevideo. AT har den fedeste koreografi i ho-
vedet, og den kommer bare ud.

16.-19. juni
Resten af ugen går med at øve, forberede og 
line op til ”Det sidste store show”.
Fredag har vi lige krydret det med Orienterings-
møde for elevhold 21/22. Dette foregik virtuelt 
via Zoom.

20. juni
”Det sidste store show” løber af stablen gen-
nem det meste af lørdagen. En fantastisk suc-
ces.

21. juni
Koncert med Morten Garnæs og hans NightF-
light. Fest i firkanterne. #funkmylife

DAGBOGEN 2019/20
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22-26. juni – sidste uge
Mandag. Vi cykler lidt rundt og tager afsked 
med lokalområdet. Om eftermiddagen gør 
vi klar til Galla-fest om aftenen. De store gal-
la-skrud er fundet frem, køkkenet har lavet den 
lækreste middag, der bliver danset lanciers og 
taget billeder. Gallakjoler, jakkesæt, plastik-
handsker og mundbind er en kombi, der er 
kommet for at blive.
Sidst på aftenen er der surprise-koncert med 
Steffen Brandt. Der bliver skrålet med på ”Der 
går min klasselærer”, ”De første kærester på 
Månen” og andre fantastiske sange.

Tirsdag. Vi tager til Odense. Ser både en te-
aterforestilling og får en fed koncert. Vi spiser 
kontaktgruppefrokost rundt omkring på byens 
restauranter. Om aftenen er der Skt Hans-bål 
på Viby.

Onsdag. Vi gør rent på skolen fællesområder i 
løbet af dagen. Om aftenen har vi besøg af Per 
Vers. En fantastisk rimsmed og ordekvilibrist. 
Han går elegant fra farven lilla til lilletåsimplantat 
i et sammenhængende, improviseret vers.

Torsdag. Gåtur til stranden. Sidst på dagen be-
gyndes den smertefulde nedpakning af værel-
serne.

Fredag. Totalrengøring af værelserne og afle-
vering af disse. Og så den allersidste aften på 
Viby. Den er både hyggelig og følelsesladet. 
Efter spisning er der taler, sange, billedvisning 
mm. i Amfi, hvorefter det traditionsrige fakkel-
optog omkring skolen runder året af. Optoget 
ender med et stort fælles bål af faklerne. Ilden 
og tårerne kæmper om overtaget. Herefter kan 
der danses og skrives mindebøger, så aftenen 
ender med både, smil, grin og tårer.

27. juni
Sidste dag på Viby Efterskole for årgang 19/20. 
Det bliver en meget højtidelig og flot afslutning 
med fællessang, taler, udlevering af prøvebevi-
ser og efterskolebeviser. Dagen er på én gang 
tårevædet og livsbekræftende. Personalet står 
og vinker med våde øjne på bakkerne ved par-
keringspladsen.
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I 2 måneder har vi ventet i længsel
Siddet derhjemme nærmest som et fængsel

Efter 8 uger fuld af klage 
Kommer 30.000 elever nu tilbage

Selvom karantænen ikke udelukkende var slem
Har hver og én glædet sig til at komme hjem

Selv om 6 uger kan føles som minutter
Er vi taknemmelige for at nå det inden det slutter

Selvom man nu bliver tvunget til at sige farvel
Og til at se ind i sig selv

Man tænker tilbage på alle sine minder
Man tænker på alle de venskaber man nu finder

Man tumler rundt og pludselig er alting vendt
Man husker menneskene, man ikke før havde kendt

Man takker Gud for at den mail blev sendt
Man kigger på sine udviklede hænder

Smiler til sine nye bedste venner
Og med en fakkel det sidste lys man tænder.
Man tænker på da man bare var en stikling

Og hvordan man gennemgik en kæmpe udvikling.
Man tænker på det inden man sover

At det hele hurtigt er ovre 
Selvom vi tænker på tiden der kommer 

Og at vi ved det bliver en anderledes sommer.
Vi kommer til at miste stedet vi bor

Det der hele året har været vores jord.
Stedet hvor forståelse og venskab gror

For min Viby-hoodie, den vil jeg altid bære
For alle mine oplevelser har været en ære

Snart skal vi ud og lære nye navne.
Og vi kommer alle sammen til at savne

Alt det her nærvær helt uden at kramme.
Det er lidt ligesom at slukke en flamme

Men året uden jer havde ikke været det samme.
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Alle mennesker har drømme, for fremtiden, for 
dig selv og måske endda for andre. Nogle af 
drømmene er urealistiske, men vi har dem nu 
engang alligevel. 
For et år siden ville jeg have sagt, “Sikr din 
fremtid. Du klarer den ikke alligevel.” Jeg tænk-
te det ville være nemmere, hvis jeg bare gemte 
og glemte alle de drømme, jeg havde, der ikke 
fulgte den sikre vej. Det kunne jo gå galt. En del 
af mig har altid længtes efter at kaste mig ud i 
det usikre. Måske var det den lille stemme, der 
ellers tit blev kvalt, der ledte mig til Viby. Der 
ledte mig til et sted, der ikke gik ud på at få 12 i 
matematik, men at udforske mig selv som men-
neske og at lave ting kun for min egen skyld. At 
udforske mine grænser uden andres fordøm-
melse. Et nyt sted, hvor drømme fødes - og 
endda også bliver til virkelighed.

Jeg var bange for at drømme, for det gør ondt, 
hvis en drøm bliver knust. Men hvad er værst? 
At du selv knuser dine drømme? Eller at du kan 
leve med visheden om at du gjorde et forsøg? 
Tog en chance? Jeg har altid været bange for 
det uvisse. Det usikre. For at jeg ikke er god 
nok. At jeg ikke har talent nok. At det ikke vil 
lykkes for mig, fordi der er så mange andre, der 
også drømmer. Og som sikkert er meget bedre 
end mig alligevel. Jeg er stadig bange. Men jeg 
er også begyndt at tro på at det er muligt. Det 

er det vigtigste jeg har lært i år. At det er okay 
at drømme store drømme. Også selvom de ER 
uopnåelige. For hvad nu hvis de ikke er? Og, at 
hvis de slår fejl, er du en erfaring rigere, til næste 
gang du forsøger. Jeg tror på muligheden og 
jeg tror på at det er okay at fejle og ende med at 
finde nye drømme.

Vil jeg søge tilbage mod trygheden? Svaret er 
et rungende ja. Tvivlen er en del af mig, der ikke 
er væk nu og nok ikke vil være det i den nær-
meste fremtid. Troen på egne evner skal passes 
og plejes, for at den ikke forsvinder. Men jeg tror 
også på, at jeg vil finde modet til at springe ud 
fra klippetoppen igen og opdage euforien ved 
det frie fald uden noget net. At springe uden 
net for en tryghedsnarkoman. Det ville jeg aldrig 
have troet på at jeg kunne. Jeg tror på mig selv 
og jeg tror på dig, der læser det her. Også selv-
om du stadig ikke tør at drømme. En dag. En 
dag vil du finde dine drømme. Måske et sted du 
aldrig ville have forventet det. Bagerst i skabet 
under et par sure sokker. Så følg dine drøm-
me, også selvom du måske først tænker det er 
skørt. Selvom det er det mest skræmmende du 
nogensinde har gjort. Ja, der er en chance for 
at du falder og brækker alle dine knogler. Men 
der er også en chance for at du lærer at flyve! 
Og du finder aldrig ud af hvad der ville være sket 
hvis du aldrig nærmer dig klippekanten.

OM MODET TIL AT DRØMME

Af Sofie Amalie Hansen, 19/20
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trygge rammer     
opblussende utryghed   
forklædt som stilstand    

små overraskelser             
ensartede hverdage     
elskede hverdage             
kedelige hverdage       
mangel på eventyr 

skæbneudfordringer                        
søgen efter forandringer    
længsel efter spænding   
manglende blindgyder     
håb vokser sig store                 
håb om forandring

  
forandringen rammer       

Covid 19                                   
en ny hverdag                       
en ny verden             

længslen fodres           
spændingen stiger              

men spændingen fortrænges                
længslen trækkes tilbage        

fortrydelse af håb         
tiden før føles kort                     

forfærdelig kort              
fyldt med utydelige minder               
fanget i evighedens form 

cirkler                              
formen uden kanter,       

bump eller overraskelser                               
manglende konklusioner        

store frustrationer          
som en tv-serie             

utålmodig ventetid 
ventetid til næste afsnit  

afsnittet der åbner døren 
døren til de manglende svar 

svarene der løslader mig 
Løsladelse fra tusind tanker

tanker der hober sig op 
efterfulgt af bekymringer 

mit nye fuldtidsjob           
ikke mere plads                         

7 hoveders tanker i 1 hoved       
alligevel vækkes nye tanker                                      
de vækkes hver eneste dag. 

endeløst tankespil              
små lysglimt af håb     

vækker glæde                      
giver tankerne en stunds frihed                            

starter i spænding               
ender i skuffelse                 

min længsel til menneskeliv 
mit savn til varme kram      

håbet om frihedens stråler                                   
det hele smuldrer       

smuldrer mellem mine fingre 
uoverskuelig følelse            

tusind evigheder

evigheden har en ende 
UREALISTISK MEN SANDT 
AFSLUTNINGS episoden 

uvisheden om dens eksistens 
er ophørt                               

de længe ventede kram 
forsigtighedens kærlighed 
svarene jeg ventede på, 

ventede på i evighedens form 
nye mål sættes                     

nye eventyr søges                             
evighedens form følger med 

Nye forandringer søges    
dog ser jeg med andre øjne 

næstekærlighedens øjne
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Man ved først, hvad man har haft, når man har 
mistet det.
Det siger de i hvert fald.
Jeg vidste præcis, hvad jeg havde. Jeg vidste 
hvornår, jeg ville miste det, og jeg vidste, det 
aldrig ville være helt væk.
Jeg vidste præcis, hvad jeg havde, før jeg mi-
stede det, og det gjorde, at jeg nød det. Jeg 
skabte uforglemmelige minder. Jeg tog alle ind-
trykkene helt ind til hjertet. Jeg sørgede for, at 
jeg ikke ville kigge tilbage på hvad jeg engang 
havde og fortryde alt det, jeg ikke gjorde.
Jeg vidste præcis, hvad jeg havde.
Jeg har hørt den sætning så mange gange i mit 
liv; man ved først, hvad man har haft, når man 
har mistet det.
Jeg var klar på at miste, for jeg vidste det aldrig 
ville være helt væk. Jeg var klar på at tabe, for 
jeg vidste hvad jeg ville få til gengæld. Jeg var 
klar på slutningen.

Men jeg var ikke klar på, at det ville blive taget 
fra mig.
Lige pludselig så kunne jeg ikke nyde det. Lige 
pludselig kunne jeg ikke skabe de uforglemme-
lige minder. Lige pludselig kunne jeg ikke tage 
alle indtrykkene helt ind til hjertet.
Jeg begyndte at fortryde alle de ting jeg ikke 
nåede, selvom det ikke var min skyld. Jeg hav-
de aldrig drømt om at den tid ville blive taget 
fra mig.
Man kan ikke styre tabet, det rammer en ud af 
det blå.
Det gør ondt.
Men smerten bliver nostalgi og ”kan du huske 
dengang vi…” 
For man ved hvad man har, selvom man har 
mistet det.

TAB AF TID

Af Anni Kirstine Hultengren, 19/20
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Vi gik alle ind i dette skoleår med store forvent-
ninger
Hvad end de var…
om det her var året du skulle få en ny kæreste, 
eller om du skulle fokusere på at blive endnu 
bedre til dine kreative evner. 
Om du regnede med, at det blev det bedste år 
eller du var lidt skeptisk.
Vi havde alle vores forventninger omkring hvor-
dan dette år skulle være, og måske gik nogle 
af dem i opfyldelse, men jeg vil vædde med at 
dette år for de fleste var en lille smule, hvis ikke 
meget, anderledes end vi havde forventet.

Det jeg hørte mest, før vi gik ind i dette skoleår 
år, var “det bliver det bedste år af dit liv.” Og jeg 
tror jeg glemte at tænke på at det også kunne 
være svært og at det var okay. For det har til 
tider været svært. Et efterskoleår er en enormt 
emotionel ting.
Men det sværeste er helt klart at stå her og sige 
farvel, og se tilbage på året og ønske at vi havde 

gjort mere. Snakket mere med den person eller 
øvet og arbejdet mere på det projekt.
Og jeg tror, at til sidst må vi bare sige, det er 
godt nok; jeg har fået alt det ud af det, jeg kun-
ne - og så være glad for de ting, der har været. 
For der har været så forfærdelig mange. 

Her har vi fået venner for livet, og flere oplevel-
ser end de fleste får på et helt liv. Men vi skal 
også arbejde for at holde de venskaber, nu da 
vi stopper, for at få noget ud af de oplevelser, vi 
er blevet givet. Vi er så heldige og så privilege-
rede at have fået muligheden for gå på en skole 
som denne og jeg er så taknemlig for hvert et 
sekund. Taknemlig for hver og en ven af jer alle 
og alt hvad I har gjort for at gøre dette år helt 
uforglemmeligt. Det er også derfor, at det er så 
vigtigt at vi takker vores forældre, tak for jeres 
støtte, både emotionelt, professionelt og ikke 
mindst finansielt. ;)
Dette ville ikke være muligt uden jer.

30

AFSLUTNINGSTALEN

S K O L E Å R E T  2 0 1 9 / 2 0 S K O L E Å R E T  2 0 1 9 / 2 0



S K O L E Å R E T  2 0 1 9 / 2 0

Da jeg var 10 år gammel, blev vi udstationeret 
for første gang og de næste 5-6 år blev brugt i 
de internationale skolesystemer. Jeg er så tak-
nemmelig og glad for de oplevelser, jeg fik, og 
de venner jeg nu har over hele verden. Jeg vil-
le ikke give noget af det tilbage for noget, men 
det gjorde det svært ikke at bekymre sig om, 
hvordan jeg ville passe ind i den danske teen-
agekultur. Jeg havde forventet meget godt fra 
efterskolen, men at blive accepteret og blive gi-
vet sådan en varm velkomst tilbage i Danmark, 
kunne jeg ikke have drømt om. Så tak til jer alle, 
for jeres venskab, det betyder mere, end I aner.

Hver eneste en i dette lokale har bidraget til at 
gøre Viby årgang 19/20 til noget unikt, og det 
ville uden tvivl ikke have været det samme, hvis 
bare én af os havde valgt en anden efterskole. 
Tænk lige et øjeblik over, hvor utrolig tilfældigt 
og heldigt, det er, at vi har mødt hinanden. Jeg 
ville ikke ønske det på nogen anden måde.

Vi har haft et usædvanligt år, lidt ærgerligt, men 
jeg vælger at tro, på at det har skabt et fæl-
lesskab som har bragt os endnu tættere end 
nogen anden årgang og det fortryder jeg ikke, 
på nogen måde.

Så, kære Viby...
Jeg vil takke dig for alle de ting jeg har lært, 
akademisk, kunstnerisk og personligt.
Jeg vil takke dig for alle de fantastiske og åbne 
mennesker, jeg har mødt.
Både alle 121 af jer, men også de ikke altid pæ-
dagogiske, grovhumoristiske, men dog også 
forstående og støttende lærere, som altid er 
klar på snak. Jeg tror, vi alle kan blive enige om 
at vi ikke altid er enige med lærerne og at ef-
terskolelærere, selvom de er skønne, er ret så 
skøre. 

“Udfordr livet!” Det er Vibys motto. Selvom det 
lyder cheesy, så er det også et godt råd og en 
af de mange ting, jeg tager med mig. Vi alle ta-
ger med os i vores fremtidige rejser, hvorend 
de går hen.

Og nu sidder vi så her og kigger tilbage, men 
samtidig fremad mod disse nye rejser. Der er 
meget, der skal nås, inden vi skal hjemad. Det 
hele snurrer indenfor med tanker om Marmela-
dekoncerter med mere. Jeg er fuld af blande-
de følelser; der sker så meget spændende nyt, 
men er også så bange for at miste det gamle.
Lige meget hvad der sker, må I love mig aldrig 
at lade andre fortælle jer, hvordan I skal være, 
for I er gode nok, som I er, I er endda bedre end 
gode nok. I skal kun ændre jer for jeres egen 
skyld, og hvis andre ikke kan se, hvor fantasti-
ske I er, så er det bare synd for dem, for så får 
de ikke chancen for at lære jer at kende -  og 
det er et stort tab.

Og hvis I stadig er nervøse og alt muligt andet, 
så efterlader jeg jer med nogle ord, en meget 
klog mand sagde til mig engang: “Husk på, 
bare fordi I får nye venner, betyder det ikke, at 
I mister de gamle”. Med alt, hvad vi har været 
igennem sammen, så vil vi aldrig kunne miste 
det her; det kommer til at ændre sig, men det 
vil aldrig forsvinde. For vi er nu en del af Vibys 
historie og Viby er en del af vores.

Af Nikoline Thomassen, 19/20
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Torsdag 23. juli 2020
Kære dagbog
Der en 2,5 uge til efterskole. Fuuuck.

Søndag 9. august 2020
Kære dagbog
Så er jeg startet på efterskole. Jeg elsker det 
allerede!

Tirsdag 25. august
Kære dagbog
Det er sådan en mærkelig følelse at være her. 
De her 2,5 uger føles både som 4 måneder og 
1 dag.                        

Nu har jeg gået på Viby efterskole i 10 uger. Det 
har været de længste og korteste 10 uger i mit 
liv. 
Jeg kender områderne og menneskene så 
godt, og så er der stadig rum på skolen, jeg 
ikke har været i, og mennesker jeg ikke har 
snakket med. 
10 uger. Vi er ikke så langt inde i året, og al-
ligevel er alle på mit værelse ved at tude, når 
vi snakker om efterskoleårets afslutning, som 
om det var i morgen, at vi skulle sige farvel til 
hinanden. 

Lørdag 12. september 2020
Kære dagbog
I dag har været en dejlig dag:) 

Jeg tror ikke, at jeg ville have det på samme 
måde på de fleste andre efterskoler. Jeg har lo-
vet mine roomies at skrive, at de er en stor del 
af grunden til, at her er så rart at være. Det har 
de ret i. Jeg er endt på et fantastisk værelse. 
Noget af det, der gør det så godt, er, at vi er 
så forskellige, og alligevel fungerer vi bare. Jeg 
synes, at det går igen på hele skolen. Der er 
plads til alle. Det er en del af det, der gør Viby 
efterskole til Viby efterskole.

Torsdag 8. oktober 2020
Kære dagbog
I dag har været en virkelig mærkelig dag. Jeg 
vågnede op i lortehumør og føler mig virkelig 
usikker.

Selvfølgelig er det ikke altid let at gå på efter-
skole. Det er hårdt nogle gange. Virkelig hårdt. 
Det vil det altid være. Men det gør det en hel 
del lettere at have så mange fantastiske menne-
sker omkring mig. Efter jeg skrev det her i min 
dagbog, var vi 5, der gik udenfor i hyggetøj. Det 
regnede. Vi rullede os i vandpytter, dansede i 
regnen og sad på en bænk og sang. Den mær-
kelige dag blev vendt til noget, jeg nok kommer 
til at huske for altid.

Her på skolen er jeg mig. Hverken en større eller 
mindre udgave af Aviaja. Bare mig. Og jeg læ-
rer noget nyt om mig selv hver dag: Jeg synes 
åbenbart, at det er sjovt at spille trommer. En 
septum-piercing gør mere ondt, end jeg havde 
regnet med. Jeg kan godt lide at have filosofi. 
Jeg kan vaske tøj. Jeg kan nogenlunde holde 
en plante i live. Jeg kan godt lide romkugler, 
men kun dem oppe fra Nørre Aabys Bager. Jeg 
kan snakke med en masse nye mennesker. Jeg 
kan snakke meget. Jeg kan lytte. Jeg kan være 
ked af det og have modet til at åbne op til en 
ven. 

Alt det er sket på 10 uger. De længste og kor-
teste 10 uger. 32

10 UGER

Af Aviaja Thrane, 20/21
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K. E. Løgstrup, næstekærlig filosof og teolog, 
formulerede det i sin tid sådan, at ”Samfundet 
har den skole, det fortjener” – i dag tænker jeg, 
om vi kan videreføre det udsagn til, at samfun-
det har den ungdom, det fortjener ...
Jeg mener, at ungdommen generelt set gør sig 
mere umage, end samfundet gør sig fortjent 
til, da vi grundlæggende ikke giver dem et ar-
bejdsmiljø, der er godt nok – hverken psykisk 
eller fysisk. 
På enhver arbejdsplads går man op i, at det 
arbejdsmiljø, man tilbyder sine medarbejdere, 
skal sikre, at man ikke oplever unødig stress 
og opslidning. At der er overensstemmelse 
mellem det, man kræver af sine medarbejdere, 
og det, man med rimelighed kan forvente af 
dem. 
De unge giver vi helt andre forudsætninger. De 
oplever modsatrettede tilkendegivelser, som 
selvfølgelig er med til at skabe tvivl og usikker-
hed. På den ene side forventer samfundet, at 
de altid opfører sig eksemplarisk og fornuftigt 
efter standardiserede planer og tests – næsten 
udover hvad der er rimeligt – og samtidig op-
lever de en slet skjult mistillid til deres evner og 
kunnen, der slider dem op og skaber unødig 
stress og tvivl. Hvis samfundet ikke har tillid til 
dem – kan de så have tillid til sig selv?
Det handler ikke om, at vi ikke skal sætte krav 
op, som kræver en indsats; at de unge ikke 
skal løfte sig vertikalt - fra et udviklingstrin til 
det næste. Det er jeg stor tilhænger af – og 
det er netop sådan, jeg driver min skole. Jeg 
oplever dog, at der fra samfundets side sættes 
fælles forventninger, som ikke alle er klar til - 
eller har forudsætningerne for - at honorere, 
imens andre ubesværet indfrier forventninger-
ne. Hvorfor behandler vi alle på samme måde 
på samme tid i grundskolen – blot fordi de er 
lige gamle?
Unge mennesker vokser op i et samfund, der 
ikke tør slippe industrisamfundets systemer og 
opdelinger – selvom alle ved, at vi intet ved om, 
hvordan det samfund, de kommer til at være 
voksne i om bare fem til ti år, ser ud. 
Vi har pligt til at sætte dem fri – så deres krea-

tivitet ikke dræbes i løbet af skoletiden. Ikke på 
bekostning af fagligheden, men som en selv-
følgelig overbygning på den. 
Vi mangler som samfund at udvise en grund-
læggende tillid til, at vores børn og unge øn-
sker at udvikle sig til fantasifulde og driftige 
voksne, hvis blot de får det rette miljø, der kan 
stimulere dem og hjælpe dem i den udvikling. 
Ikke gennem kontrol og tests – men gennem 
frisætning og seriøsitet. Vi skal tage de unge 
seriøst – så vil de også levere en ambitiøs ind-
sats - uden at føle sig stressede. 
Alt dette blot for at erklære, at jeg mener ung-
dommen har taget et meget ambitiøst og stort 
ansvar igennem de sidste syv måneders Coro-
na-krise!
De beskyldes igen og igen for at være ligegla-
de og uforsigtige. Det er IKKE det, jeg oplever 
blandt alle de unge, jeg omgås. Deres tilgang 
er dog stadig, at de gerne vil leve – at deres liv 
ikke skal sættes på pause indtil en vaccine er 
klar. De er engagerede og forventer egentlig 
blot, at det samlede udbud af restriktioner skal 
give mening.
Her udvikler de mange kreative løsninger på, 
hvordan de både kan opretholde et ungdoms-
liv og samtidig udvise samfundssind og an-
svarlighed. Jeg synes, det lykkes for LANGT 
de fleste.
Og hvis vi er uenige – skal vi måske sende en 
tanke til Løgstrup igen: Vi har som samfund 
den ungdom, vi fortjener!
En af eleverne på Viby Efterskole – 16-årige 
Yasmin Andersen – har skrevet den her tekst, 
som hun fremførte som et Poetry Slam. Den 
siger alt om, hvordan det at være et ungt men-
neske fyldt med længsler og søgen efter me-
ning - midt i en Coronatid. Jeg synes, som så 
ofte, at det giver mening, at slutte af med at 
give ordet videre til ungdommen - de har me-
get at skulle have sagt: 
(https://www.facebook.com/
watch/?v=642925369702756)
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Poetry Slam – ”Græsset må ikke betrædes”
Af Yasmin Andersen, 20/21
Græsset må ikke betrædes, det står på skiltet, 
men længsel vil man altid have i sig. Jeg læn-
ges efter det jeg ikke kan få, af hele mit hjerte - 
jeg ønsker at træde på græsset. Jeg ved godt 
jeg ikke må, men længsel vil man altid have i 
sig. Det er ligesom at få sat en skål med slik 
foran sig uden at måtte tage noget. Du havde 
ikke lyst til slik før, men nu hvor du ved at du 
ikke kan få det, så længes du efter det. For 
længsel vil man altid have i sig. 
Jeg længes efter svar. Svar på hvad meningen 
er. Meningen med at skulle bruge et helt modul 
på at snakke om andengradsfunktioner, me-
ningen med at skulle terpe dansk grammatik 
i 2 timer, meningen med at man som kvinde 
skal gennemgå næsten et helt liv hvor man 
hver måned får smerter som knivstik i maven.
jeg leder efter meningen med livet, men hvor-
for fuck skal jeg vide det allerede nu. Man skal 
vide allerede nu hvad man vil resten af livet. 
Man skal vide hvad man gerne vil efter skole, 
og hvad man vil efter det, og efter det.

Da man var lille drømte man om at være prin-
sesse, eller astronaut. Men nu stiller de meget 
højere krav, man skal vide hvad man gerne 
vil være, men det skal passe med dine am-
bitioner, dine styrker, dine svagheder, og ikke 
mindst dine karakterer. Det skal passe med 
hvad du kan lide at lave, men på samme tid 
også hvad du er god til at lave. Hvad hvis jeg 
kan lide det ene, men er god til det andet. Altså 
hvad fuck skal jeg så være. 
Jeg ved ingenting, men jeg leder efter svar, jeg 
leder i alle kroge, i hjørner. Jeg udforsker mig 
selv på nye måder. Jeg ændrer stil, vaner, look. 
Jeg ændrer måden jeg går på, taler på, opfø-
rer mig på. Jeg leder efter svar. Jeg længes 
efter svar. Ligesom jeg længes efter at træde 
på græsset, selvom man ikke må, for det står 
på skiltet. Men længsel vil man altid have i sig. 
Men skal vi ikke bare sige fuck det og træde på 
græsset alligevel, springe ud i det ubevidste. 
Måske ender det med at jeg alligevel ikke får 
svar på alt det jeg lige har ævlet og kævlet om, 
men nu har jeg forsøgt at finde svar på det, og 
det er vel det, der gælder.
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Hej. Jeg er Freja, en gammel Viby-elev, der 
holder af at rejse og føle mig fri. Mine erfarin-
ger vil jeg gerne dele med dig, der har det som 
mig, og forhåbentligt kan mine rejseerfaringer 
inspirere eller vise, at verden er åben, selvom 
det med corona for tiden ikke altid føles sådan. 
Derfor: Her er, hvad jeg ved om at rejse. 
Viby Efterskole siger “udfordr livet,” og det 
budskab tog jeg med mig, da mit efterskoleår 
sluttede. I sommerferien rejste jeg to uger med 
Mellemfolkeligt Samvirkes “Global Contact” til 
Kenya på en ungdomshøjskole. Det var en me-
get tryg og koordineret måde at rejse på, og 
MS’ værdisæt om forståelse og solidaritet bi-
drog til, at turen ikke blot var en turistferie, men 
at den kunne fremme en form for kulturel for-
ståelse og udveksling mellem et efterskolebarn 
som mig og unge kenyanere. 
Derefter startede jeg på gymnasiet i en sprog-
lig klasse, hvor jeg i 2.g fik muligheden for at 
komme to uger til USA og bo med en ameri-

kansk high school-elev, der også kom og bo-
ede en uge ved mig et halvt år senere. Det var 
en helt vildt spændende oplevelse, der virke-
lig lærte mig noget om mig selv og min egen 
kultur i samspil med en anderledes og stærk 
kultur. I 3.g rejste min klasse og jeg to uger til 
Granada i Sydspanien, hvor vi ligeledes boede 
ved spanske familier. Med mit tyskhold var jeg 
sågar også en uge i Hamborg, og med hele tre 
studieture er jeg stadig taknemmelig for, at jeg 
valgte en sproglig linje. 
I sommerferierne i gymnasiet var jeg første år 
på interrail med venner fra Viby, hvor vi blandt 
andet overnattede ved nogle af mine kontakter 
fra Europa. En af dem er italienske Sofia, som 
jeg mødte gennem et tidligere Erasmus-ud-
vekslingsophold i 8. klasse. Interrail var en gi-
vende tur og en fed måde at rejse på, hvor man 
selv kan vælge, hvor fri og spontan, man vil 
være. Derudover havde vi en meget billig rejse, 
og vi mødte mange seje mennesker. 
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I den anden sommerferie var jeg i Marburg i 
Tyskland på en såkaldt Work Camp, hvor jeg i 
to uger lavede skovarbejde og boede i en hytte 
med unge fra hele verden. På en Work Camp 
får man kost og logi i bytte for arbejdskraft. Det 
var en af de bedste ture, jeg har været på, og 
dér, midt i en tysk skov i Hessen, følte jeg mig 
tilpas, fri og som en del af et fællesskab, jeg 
siden Viby havde savnet. På hjemturen blaffe-
de Johanne, der var med mig, og jeg vores vej 
hjem til Danmark, og det overraskede mig, hvor 
mange, der gerne ville give os et lift. Efterføl-
gende har jeg lært om BlaBlaCar, der er en in-
ternational og billig udgave af GoMore. Det kan 
anbefales.
Da jeg i sommeren 2020 blev student, følte jeg 
mig enormt rodløs, og jeg følte, at resten af mit 
liv sejlede, fordi jeg ikke anede, hvad jeg skulle 
give mig til. Det eneste, jeg vidste, var, at jeg 
længtes efter udrejse, forandring og sammen-
hold, og derfor tilmeldte jeg mig en masse on-
line informationsmøder med forskellige rejseor-
ganisationer for at få inspiration til mit sabbatår. 
Specielt et af møderne virkede rigtigt for mig: 
Organisationen ICYE. 
Det er en nonprofitorganisation, der arbejder 
for solidarisk udveksling. Derudover har de et 
samarbejde med European Solidarity Corps, 
der er EU-finansierede frivilligt arbejde-ophold i 
europæiske lande. Da jeg hørte om muligheden 
for at komme væk i 12 måneder uden at skulle 
bekymre mig om økonomi, gik jeg straks i gang 
med at søge projekter. Det fungerer som nor-
male jobansøgninger, der bliver sendt direkte til 
arbejdsgivere. Blandt andet søgte jeg arbejde 
på et dyreinternat i Spanien, et opholdssted for 
blinde i Portugal og integrationsarbejde i Berlin. 
Jeg endte med at blive ansat i en børnehave 
i Bayern i Tyskland, hvor jeg er i tæt kontakt 
med den tyske mellemorganisation JUBI Unter-
franken, der har hjulpet mig på plads.
Nu sidder jeg så en efterårssøndag i mit kol-
lektiv i Bayerske Würzburg og reflekterer over 
mine rejseerfaringer. Her har jeg fået mange 
seje, europæiske venner, der ligesom mig er fri-
villige, og jeg føler mig mere fri end nogensinde 

før. Corona er noget møg, og selvfølgelig sætter 
det en masse begrænsninger, der til tider føles 
enormt uoverskuelige og frustrerende, men jeg 
har erfaret, at verden stadig står åben. Netop 
dette sted har ventet på mig, og jeg har taget 
mit liv i mine hænder og udfordret det. 
Når jeg om et år ikke længere arbejder i en tysk 
børnehave, vil jeg gerne prøve Eco Farming, 
Workaway, humanitært arbejde, couchsurfing 
eller noget helt femte. Hvad jeg ved om at rejse 
er, at verden er åben, og så privilegeret, som 
jeg som gammelt efterskolebarn er, så føler jeg 
mig i verden fri. 

Tips til at rejse:
•  Vær åben, glem fordommene og stir dig ikke  
 blind på småting
•  Lyt når bekendte snakker om deres rejse-
 erfaringer
•  Stol på din mavefornemmelse
•  Opsøg andre mennesker (internationale me  
 et-ups, kulturelle tilbud, bo på hostels, etc.)
•  Go with the flow og sig ja til det meste
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Et hjerte der bare hamrer derudaf. Som 3 tu-
sind heste der galopperer ud mod et mål. Mit 
mål, Viby efterskole. Jeg skriver til dig, til jer og 
Viby efterskole og tænker tilbage på min første 
dag. Hvordan jeg havde alle de her forventnin-
ger, om at alt skulle være perfekt. Alt betød 
noget. Hvordan jeg så ud, kunne jeg lide mine 
roomies, passede jeg overhovedet ind, kunne 
jeg overhovedet lide at være på Viby. Alle éns 
tanker, der bare kørte rundt i hovedet.
Noget af det, jeg tænkte mest over, var, hvor-
dan jeg præsenterede mig selv for første gang 
foran andre. Hej, jeg hedder Andrea, hvad hed-
der du? Hvordan jeg skulle være, mig selv eller 
en anden udgave af mig selv. Alt betød noget, 
og alt skulle bare være perfekt. Imens mit hjerte 
bare hamrede derudaf, som om det havde den 
vildeste rutsjebanetur.
Og hvad sker der så nu, efter 9 uger på Viby 
efterskole? Mit hjerte hamrer stadig afsted, 
men det gør Vibys hjerte også. 125 bankende 
hjerter, der galopperer ud mod hver deres mål. 
Fællesskab, venner for livet, at lære at fejle og 

at udfordre livet. Spørgsmål kommer til syne. 
Nogle får du svar på, andre forbliver ubesvaret. 
Falder man på vejen, hjælper man hinanden. Er 
du nede eller har brug for et kram, hjælper alle 
til. Alle kan have en dårlig dag, men vi er alle klar 
til at gribe dig, hvis du falder. Give dig et kram, 
hvis du får brug for det. Hvad end du har brug 
for, er vi der, som en samlet flok.
Og det kan godt være du bare sidder og tæn-
ker, at det her bare er ord. Og ja, det her er 
kun ord. Du kan tro mig, eller lade være. Jeg vil 
stadig stå ved alt, hvad jeg har skrevet. Men det 
er jo ikke fordi jeg siger, at det hele bare er lutter 
lagkage. Vi kan alle have op- og nedture.
Jeg startede selv ud med at tro, at alt skulle 
være perfekt. Men sådan er det overhovedet 
ikke mere. Alt er anderledes. Hver dag der går, 
hvert klokkeslæt der slår, er anderledes. Jeg 
har altid brugt udtrykket ”der kan gå for meget 
hverdag i hverdagen” og jeg ved ikke om det 
er et rigtig udtryk, men jeg brugte det meget 
engang. Det betyder at det hele er det sam-
me - hver dag, hver uge, hver måned sker der 
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det samme. Det hedder, at der går for meget 
hverdag i hverdagen. Men sådan er det overho-
vedet ikke på Viby. Du laver noget anderledes 
hverdag. Du kan aldrig forvente, hvad der sker. 
Måske har du en ide om det, men du ved det 
faktisk ikke. Så med det sagt, kan du sagtens 
have en lortedag, eller en mega fed dag. Men 
det betyder ikke, at det ikke er fedt at gå på 
efterskole. 
Min forstander eller kontaktgruppelærer René, 
spurgte os på et tidspunkt, om vi nogensinde 
havde hørt fra nogle, at det var fedt at gå på 
efterskole, imens de var på efterskole. De fleste 
af os sagde nej, og måske tænker du, hvorfor 
spurgte han overhovedet os om det. Ja, netop 
fordi der er op- og nedture, måske har du et 
lortehalvår, men det næste halvår er mega fedt. 
Derfor ved du det først til slut. Men det er jo 
også mest fordi vi er i gang med en proces, og 
vi er ikke færdige endnu. Alt kan nå at ændre 
sig. Hvem ved, hvad der sker om en måned, 
eller i morgen. Der er ingen, der ved det.
Det er derfor du ikke må give op. Mit bedste råd 

er, lad være med at stoppe din proces, når du 
først gået er i gang. Jeg lover dig for, at du nok 
skal klare det. Altså se mig, jeg er 9 uger henne 
og det har heller ikke været helt nemt for mig. 
Jeg har haft lortedage, hvor jeg kunne græde 
så meget, at jeg ikke vidste hvad jeg skulle gøre 
af mig selv. Men jeg har også haft de bedste 
dage nogensinde. De dage betyder virkelig me-
get for mig. Jeg er ligeglad om jeg har været 
sur, mega glad eller ked af det, for jeg vil aldrig 
nogensinde ændre på noget af det, jeg har op-
levet de seneste 9 uger. 
Viby er noget helt særligt. Noget helt for sig 
selv. Jeg elsker at være her. Være lige her på 
Viby, med sådan nogle fantastiske mennesker, 
lærere, elever og venner. Jeg ved, at lige meget 
hvad, hvis du elsker musik, teater eller drama, 
er Viby lige noget for dig. Mit hjerte vil altid ban-
ke for Viby, og Vibys hjerte vil altid have plads 
nok til at rumme alle, der har mod på det.
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Hvad sker der med en efterskole, når hele fun-
damentet rystes? Det ene år i et ungt menne-
skes liv, der bliver så skelsættende for resten af 
det unge menneskes liv. Hvor der er fokus på 
nærvær, godnatgruppekram, læring, udvikling, 
dannelse, i særlig høj grad identitetsdannelse 
og tusinde andre ting, når vi lige parkerer Jan-
teloven for en stund. Og med ét rives tæppet 
væk under eventyret og drømmene, der blev 
til virkelighed – Danmark lukkede ned, og alle 
efterskoleelever blev således revet ud af deres 
lukkede verden og placeret i verdenen uden om 
det unikke fællesskab, de var midt i. 

På Viby Efterskole handlede alle hurtigt, og 
skolens kreativitet blev også i denne situation 
en styrke til at finde gode løsninger på den nye 
virkelighed midt i Corona-lockdown. Ja, nu blev 
ordet nævnt, for Corona har naturligvis også 
spillet en helt afgørende rolle på Viby Efterskole 
anno 2020. I bestyrelsen så vi til, mens alle an-
satte på skolen smøgede ærmerne op og gik i 
gang med en omstilling uden sammenligning. 
Ledelsen holdt styr på de konstant opdaterede 
nye retningslinjer, kommunikation i alle retning-
er, koordinering, praktiske foranstaltninger og 
alt det andet ledelsesmæssige, vi som besty-
relse har overladt trygt i deres hænder. Lærerne 
sprang frisk til med idéer til onlineundervisning, 
fælles fødselsdagssang, fælles aftenkaffe, krea-
tive projekter, en online Corona-dokumentation 
”I Coronaens tid”, sammenklippede danse- og 
musikvideoer med eleverne i hovedrollerne, et 
”mordmysterie” på det mørklagte Viby for blot 
at nævne nogle af tiltagene. Køkkenpersonalet 
bød ind med særlige og inspirerende videoer til 
eleverne om, hvordan man laver forskellig mad 
fra bunden af, nu de endelig havde chancen for 
at gå et spadestik dybere med deres passion. 
Skolens tekniske og administrative personale 
sikrede, at der var ordnede forhold på skolen, 
så alt hele tiden var klar til elevernes tilbageven-
den. Og naturligvis blev der også tid til en video 

” fra alle os til alle jer” – savnet var stort for både 
skolens ansatte og eleverne, og den konstante 
udskydelse af en tilbagevenden satte alle på en 
hård prøve! I bestyrelsen var vi dybt imponere-
de over at se med al tydelighed, hvor dygtige 
ansatte, vi har på Viby Efterskole, og hvordan 
alle ansatte i høj grad brænder for det arbej-
de, de laver. Det var vi sådan set godt klar over, 
men det blev bare slået fast med syvtommer-
søm i Corona-lockdown. 

Overlevede Viby-ånden Corona? Der er kun ét 
svar på det spørgsmål. JA! Selv når vi er hver for 
sig, er vi sammen…på skærmen…i tankerne…i 
hjertet…og i ånden. Den nærmest symbiotiske 
tilstand blandt Viby-elever er uforgængelig, der 
opstår samhørighed på tværs af årgange, og 
mange tidligere elever sympatiserede med år-
gang 19/20, der blev ramt af lock down. Men 
selv den dummeste pandemi kan ikke få has på 
Viby-ånden. Den lever ufortrødent videre, og vi 
kan se på årgang 20/21, at den også har sne-
get sig ind i dem. Det er en fornøjelse at sidde 
i bestyrelsen på en efterskole, vi alle sammen 
brænder for, og hvor alle bidrager på fineste 
vis med det, de hver især kan. Et ydmygt TAK 
herfra!

På bestyrelsens vegne
Iben Bonne Jensen
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Hej, jeg hedder Maya My, jeg er 16 år gammel, 
bor på Falster, og jeg går på Viby Efterskole lige 
nu. Jeg tror at alle, der har prøvet at gå på ef-
terskole, er helt klar over hvor fedt det er, men 
jeg er også helt sikker på, at vi alle sammen har 
meget forskellige opfattelser af, hvorfor det var/
er fedt. For mig var mit efterskoleår i lang tid en 
urealistisk drøm, som jeg kun kunne forestille 
mig i min vildeste fantasi. Da jeg startede i 9. 
klasse, havde jeg ingen idé om, hvad jeg ville 
bagefter, men en dag i oktober kom jeg hjem, 
hvor min mor stod klar og tog imod mig, og 
skyndte sig at vise den her efterskole, som hun 
synes at jeg skulle se. Jeg blev meget skeptisk, 
fordi jeg ikke synes det var min mor som skulle 
finde eller bestemme den efterskole, jeg skulle 
gå på, men da jeg satte mig ned og kiggede på 
Vibys hjemmeside, var jeg helt sikker på, at det 
var den efterskole, jeg skulle gå på!
Jeg har altid været meget interesseret i både 
teater, musik, sang og dans, og da jeg kiggede 
på hjemmesiden, fandt jeg hurtigt ud af, at alle 
de ting, jeg ønskede ved en efterskole, var op-
fyldt på Viby, og da jeg mødte en, som har gået 
her på Viby og fik snakket med ham og hørte, 
hvor godt han syntes om det, blev jeg bekræf-
tet i, at det var det rigtige at gøre. Så vi meldte 
mig ind, og fik at vide, at jeg var nummer 67 
på ventelisten; da jeg fik det at vide, føltes hele 
den drøm, som jeg lige havde forestillet mig selv 
være en del af, meget, meget langt væk, og jeg 
var sikker på, at jeg aldrig ville komme ind, men 
min mor lovede mig, at jeg nok skulle komme 
ind, og trøstede mig på den måde. Så jeg/vi 
ventede og ringede til Lene ( vores sekretær) 
hver evig eneste måned for at høre om jeg var 
kommet ind, men hver gang var der ikke sket 
det store. Men i slutningen af februar fik vi den 
meddelelse, at jeg nu var meldt ind som elev 
på Viby efterskole. Jeg kan huske, da jeg kom 
hjem fra skole og fik besked om at jeg var kom-
met ind, hvordan hele min verden stoppede et 
sekund, og at mit hjerte bankede lidt hurtigere, 

og mine øjne blev fyldt med glædestårer. Jeg 
begyndte at forestille mig at starte på skolen, 
få nye venner, opleve magien, som alle snakker 
om ved et efterskoleår, og tiden gik heldigvis 
stærkt, for lige pludselig var dagen kommet, 
hvor jeg skulle starte. Jeg kan huske, da jeg 
sagde farvel til min far og min lillebror, fordi der 
kun måtte komme én forælder med på grund 
af corona; jeg kan huske den lange køretur, og 
hvor meget mere nervøs, jeg blev hvert minut. 
Men da jeg ankom forsvandt det hele, jeg blev 
mødt af min kontaktlærer som den første, og 
alt var præcis som jeg havde forestillet mig det, 
og bedre end det. Jeg kan huske frygten for 
at møde mine roomies, men de er pragtfulde, 
og jeg kan huske sorgen da den ene af mine 
roomies stoppede. Nu er der snart gået fire må-
neder, og jeg føler stadig at jeg er ny elev her 
på Viby, det er jeg på sin vis også, men inden vi 
ser os omkring er der gået et halvt år, og så kan 
man vel ikke kalde sig ny mere, vel?
Jeg er meget lykkelig for at jeg kom på Viby, og 
selv om vi kun har været her i få måneder, synes 
jeg stadig at hver dag er et eventyr, og når jeg 
vågner op om morgenen, og ser mine roomies 
ligge og sove, føler jeg mig hver dag som den 
heldigste pige i hele verden.
Til sidst vil jeg bare sige at et efterskoleår også 
godt kan være et hårdt år, specielt i starten, 
men at man virkelig også skal nyde det, og at 
man skal turde at slippe sig selv fri, sige sine 
egne meninger, og møde mennesker uden for-
domme; hvis man gør de ting, er jeg sikker på, 
at efterskoleåret ikke kan blive andet end fan-
tastisk, og jeg glæder mig allerede til i morgen.
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EFTERSKOLE. efterSKOLE. EFTERskole. Ef-
terskole. ’’Det bedste år af dit liv, HUSK AT 
NYDE DET’’ siger alle, men hvordan nyder man 
egentligt noget. Hvordan ved man at man ny-
der noget? Svaret på dette spørgsmål er faktisk 
meget enkelt. Efterskole er langt fra en dans på 
roser, et efterskoleophold er, hvad man selv gør 
det til. Efterskole skal ikke være et år, hvor man 
stræber efter glæde i løbet af året, for så finder 
man den ikke, man skal derimod først opdage 
glæden for alvor, når man kommer hjem. Først 
DÉR ved du, at du nød øjeblikkene fuldt ud, 
nemlig når du tænker tilbage og ville ønske at 
øjeblikkene kom igen. Og hvordan gør man så 
det, spørger du nok. Ja, ser du, det er lige så 
nemt et svar. Du skal leve i nuet. Ikke tænke på 
din fortid, ikke tænke på din fremtid, men dér, 
hvor du sidder lige nu, med de mennesker du 
er omgivet af.

For når man går ind til et efterskoleår med åbent 
sind, kommer du faktisk til at lære mere, end du 
selv tror. Du lærer at samarbejde, lige så meget 
som du lærer hvor vigtigt, det er at få privatliv. 
Du lærer at lave praktisk arbejde, fx rengøring, 
lige så meget som du lærer at sætte pris på 
sengetiderne. Du lærer at elske, lige så meget 
som du lærer, hvad had virkelig er, og du lærer 
dig selv bedre at kende, lige så meget som du 
lærer andre bedre at kende. Og hvis en 16-årig 

pige, der kun har gået på efterskole i små 14 
uger kan sige dette allerede, så ved man at det 
passer.

Det føles stadig som i går, at jeg havde første nat 
på værelse 32. Mødte mine 2 roomies Sanna 
og Ida, som bogstaveligt talt ikke kunne være 
mere modsætninger af mig selv. I mean like: En 
jyde, en MEGET sjællænder, og sørme også en 
færing. Vi havde en hel masse fordomme om 
hinanden på alle mulige måder. Men når man 
så ser vores udvikling: at kunne gå fra slet ikke 
at snakke sammen, undtagen når vi skulle høre 
om den anden havde nøglen til værelset, til så 
at være, hvor vi er nu, hvor vi hver aften disku-
terer hvor mange forskellige ord, der er for det 
kvindelige kønsorgan. Vi er oppe på 11 ord nu.  
Og ikke nok med det så har vi købt en porn-
hub-trøje som værelsestrøje. Jeg husker også 
vores sentimentale øjeblikke, hvor en af os har 
tudet foran de andre, og de aftener, hvor vi køb-
te en liter is hver, og bare havde totalt grineflip. 
Og så må vi selvfølgelig ikke glemme værelsets 
2 ekstra beboere, Lina og Sarah som næsten 
opholder sig mere på værelset end vi selv gør. 
Men det er et rigtig godt eksempel på, hvordan 
man ikke må give op for let, fordi man møder 
modgang. For hvem ved, måske kunne de 2-4 
piger blive de vigtigste piger i mit ungdomsliv?
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Men stjerner kan ikke lyse uden mørke, for mør-
ke og bekymring vil der altid være. Det har der 
ihvertfald været for mig. Nervøsiteten for ikke at 
finde venner, nervøsiteten for at blive fed over 
for mange Rema-besøg, nervøsiteten for at bli-
ve dømt på at jeg er på mat 4, eller blev smidt 
fra øvet til let-øvet dans på 5 min (og jeg har 
altså danset i 12 år sammenlagt). Nervøsiteten 
for at mine roomies rotter sig sammen mod 
mig, eller at ens kontaktgruppelærer ikke kan 
lide dig, Nervøsiteten over, at der kun er pæne-
re piger end dig på efterskolen, eller at du ikke 
kan finde ud af hverken køkkentjanserne eller 
rengøringen (For ærligt talt… Rasmus (køkken-
chef, red.) er altså ret skræmmende). Nervøsi-
teten over at blive forelsket i én, der måske ikke 
er forelsket i dig. Nervøsiteten over ikke at være 
social nok, eller at corona bare lukker hele lortet 
ned. Det er normalt nok.

Og jeg havde endda kendskab til skolen, før jeg 
ankom; jeg kendte både René, Kari, JC, Ole, 
Morten, Carsten, Rikke, Charlotte og selvfølge-
lig Bjarne, da min søster gik her tilbage i 16/17. 
Hun hænger forrest på flere plakater rundt over 
alt. Og jeg kigger hende lige i øjnene, hver gang 
jeg går ned til AMFI. Jeg ser på den måde et 
familiemedlem hver dag og det gør, at jeg føler 
mig hjemme. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor-
dan dem med lang afstand hertil, har det lige 

nu. Men jeg vil heller ikke sammenligne mig 
med nogen, for vi kæmper ALLE SAMMEN en 
kamp i dette sekund, det er bare ikke altid at 
man kan se den.

Vi har haft nogle, der er sprunget fra og for at 
det ikke skal være løgn, har jeg også selv været 
derude, hvor det også kun var den sidste udvej 
for mig. Men det er hvad efterskole handler om. 
At acceptere hvad der sker, for det sker af en 
årsag, og acceptere hinanden, for vi er, hvem 
vi er, og ikke mindst acceptere sig selv for den, 
man er og der i livet hvor man står. For vi kom-
mer alle sammen til at stå der, hvis ikke vi alle-
rede har stået der. Man har tit lyst til at give op, 
men at turde vove er kun at miste fodfæstet for 
en kort stund, ikke at vove er at miste sig selv. 

Og allerede nu kan jeg se tilbage på det, der er 
sket og nærmest tude over, at jeg aldrig får det 
tilbage og lige så tanken om at dagen, hvor jeg 
skal sige farvel til mine piger kommer, og den 
kommer snart. Jeg skal sige farvel til nogle per-
sonligheder jeg decideret er begyndt at elske, 
fordi de er blevet en del af et stort kapitel i mit 
liv, og jeg ved med mig selv, at jeg vil huske det 
her år som et af de bedste. Men ikke mindst så 
glæder jeg mig til dagen hvor jeg stolt kan sige 
til mig selv ’’Du klarede det. Du holdt ud Caroli-
ne’’. Viby efterskole udfordrer livet.

Af Caroline Emilie Bæk Jeppesen, 20/21



Jeg bliver tit spurgt af eleverne, hvorfor jeg 
blev efterskolelærer. Som ganske lille – ja vi er i 
1960’erne - var jeg tit med min familie på besøg 
hos min onkel og tante, som var forstanderpar 
på Klank Efterskole. Det var for mig et magisk 
sted med de store drenge og piger og alle de 
gamle bygninger, som et andet Hogwarts. Det 
ville jeg gerne, når jeg engang blev stor, tænkte 
jeg.  
Det, at man bor og arbejder samme sted, 
drømte jeg om fra flere rejser rundt i Europa på 
Interrail og en Greyhoundtur i USA, hvor jeg alle 
steder boede på vandrehjem og YMCA’s. 
Og min egen tid på et 10 måneders ophold på 
højskole i 70erne – Musikhøjskolen i Holstebro. 
Her var bl.a. en meget sød klaverlærer, som 
hed Ellen og hun spillede til morgensang hver 
morgen – og her sagde jeg til mig selv: ”sådan 
vil jeg gerne være engang”. Pige og yndefuld 
blev jeg dog aldrig, men spille til morgensang 
har jeg øvet mig på længe. 

Efter min lærereksamen blev jeg på grund af 
mine musikevner ansat på en kommunal ung-
domsskole i Odense, og var her som musiklæ-
rer og administrativ i 10 år frem til 93, hvor jeg 
mente en forandring skulle ske. Jeg var vant til 
de skæve arbejdstider fra ungdomsskolen og 
én naturlig følge herfra var efterskole. Viby var 
lige dukket frem på verdenskortet og Morten 

Garnæs overkom ikke successen alene, så 
jeg meldte mig og kom til samtale på værelse 
1. Jeg husker min bekymring over de få mu-
sikinstrumenter i musiklokalet, men Finn Nabe 
Nielsen (daværende lærer) mente, at der kunne 
godt blive plads i budgettet til lidt flere ko-klok-
ker. På trods af dette blev jeg ansat med musik 
og dansk som mine fag. 

Den skarpe læser vil nok regne ud at det vil give 
27 år – jeg var fra august 2002 til august 2004 
på Det Kgl. Teaters Balletskole i Odense som 
skoleleder – det fandt jeg ud af ikke var mig; 
jeg savnede meget efterskolelivet og de unge 
mennesker. Derfor blev jeg taget til nåde af Bir-
ger Andreasen, som var forstander dengang, 
og fik ansættelse på deltid, så jeg kunne behol-
de musikundervisningen på Balletten samtidig 
med at være 75% på Viby. Dette holdt i ca. 8 
år, hvorefter jeg igen vendte tilbage som fuld-
tids-efterskolelærer. 

Når jeg vender blikket indad og stiller spørgs-
målet om, hvad der er så fantastisk ved efter-
skolelivet, så dukker en nuanceret palette frem: 

Først og fremmest Viby Efterskole. - At arbejde 
med unge mennesker i et kulturelt/kunstnerisk 
miljø er utroligt spændende. 
Musical-perioden, hvor jeg var og er engageret i 44
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lyd og nu rekvisitafdelingen og at vi i 1,5 måned 
fordyber os i kun det, gør det fuldt ud og får Lov 
til at bruge de midler, der skal til  – det er ene-
stående og misundes af andre i mit fag. 
I den daglige musikundervisning er det fanta-
stisk at have et hold på ca. 12 elever som er 
topmotiverede og som bare vil musikken – men 
det forpligter sandelig også. At der pludselig 
står 3 teenagedrenge og bare synger i rigtig to-
neart efter mange forgæves forsøg – det er det 
hele værd. (Ja, man kan høre at jeg ikke er så 
svær at begejstre). 
Også den boglige undervisning, hvor jeg som 
dansklærer har haft mulighed for også at dyrke 
min begejstring for Herman Bang, Pontoppi-
dan, De fynske malere, PH, Svend Åge Mad-
sen og nyere forfattere.  Nu har danskfaget 
desværre ændret sig, så der ikke længere er 
den samme tid til at læreren kan sætte sit in-
dividuelle præg på indholdet. Men så har jeg 
sadlet om og er med i teamet omkring Viby X, 
hvor vi arbejder med kulturelt iværksætteri. Her 
bidrager jeg med min erfaring i iværksætteri fra 
foreningsarbejde i min fritid på Endelave – Aktiv 
Ø (Årets ø 2020/21).

Ud over det daglige arbejde som lærer på Viby, 
må jeg nævne det fantastiske kollegiale sam-
menhold, som er bygget op igennem årene. 
En forståelse og gensidig respekt imellem alle 
medarbejderne på skolen. Ikke mindst har le-
delsen formået at skabe nogle gode arrange-
menter, som er med til at holde den gode stem-
ning. 
Tak for det – det er hver dag en fornøjelse at 
”tune ind” på skolen og møde kolleger.
Og så må jeg også nævne køkkenet, som jeg 
altid har haft en nær kontakt til. En forstander 
hviskede mig engang i øret, at det er vigtigt at 
holde sig gode venner med køkkenet. Det gør 
jeg en stor indsats for, men de får også at vide 
når noget ikke er, som det burde være. Og san-
delig om ikke vores køkken har gennemgået 
en stor udvikling, til nu at have hele 3 mandlige 
kokke ansat – det har gjort en forskel. 
Selv om jeg er skolens ældste føler jeg ikke at 
alderen tynger endnu. Selvfølgelig varer alt ikke 
evigt, men jeg nyder at være Viby-lærer og er 
stolt af det. Og som gæsterne siger, når de be-
søger skolen – ”her er en god stemning”  – og 
det er for mig noget af det vigtigste. 
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SPILLEPLAN
Torsdag d. 04. februar kl. 19:00  Premiere
Fredag  d. 05. februar kl. 10:00 Skoleforestilling
Fredag d. 05. februar kl. 19:00
Lørdag  d. 06. februar kl. 14:00 (Gammel elevdag)
Søndag  d. 07. februar kl. 10:00 (reserveret til forældrene)
Søndag  d. 07. februar kl. 16:00 (reserveret til forældrene)
Mandag d. 08. februar kl. 19:00 
Tirsdag  d. 09. februar  kl. 19:00 
Onsdag  d. 10. februar kl. 19:00
Torsdag d. 11. februar kl. 17:30

Billetter købes via vores hjemmeside:
https://www.viby-efterskole.dk/musical-2/musicalen2021-junglebogen/
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Morten Garnæs
Jens Chr. Tambjerg 
Bjarne Frandsen 
Lene Pryds Tambjerg 
Ole Faber
Jesper Madsen
Rikke Bruselius
Kari Holm 
René Holm Hansen 
Maria Andersen
Charlotte Vang
Carsten Kiørbye Bertelsen
Jens Munck Eriksen
Pia Broe Andersen
Søren Ordon
Anders Porsmose-Overgaard
Lotte Sinora Ordon 
Thomas Ravnsbæk Pedersen
Aksel Harrild Jepsen
Rasmus Kolind Kronborg
Karsten Bjerre
Kasper Furbo Willadsen
Caspar Hansen
Henriette Johansen
Anne-Julie Qvist Nørgaard
Aaron Le
Simone Ballan

Lærer
Lærer
Lærer
Sekretær
Lærer 
Lærer
Lærer
Pæd. leder
Forstander
Lærer
Lærer
Lærer/Instruktør
Lærer
Rengøringsassistent
Lærer
Pedel
Lærer
Lærer
Lærer
Køkkenchef
Pedel/Pædagog
Kok
Kok
Køkkenassistent
Lærer
Lærer
Lærer

Ansat 1990
Ansat 1991 
Ansat 1999 
Ansat 2002
Ansat 2003
Genansat 2005
Ansat 2005
Ansat 2006
Ansat 2006
Ansat 2009
Ansat 2010
Ansat 2014
Ansat 2014
Ansat 2014
Ansat 2015
Ansat 2016
Ansat 2018
Ansat 2019
Ansat 2019
Ansat 2019
Ansat 2019
Ansat 2020
Ansat 2020
Ansat 2020
Ansat 2020
Ansat 2020
Ansat 2020

  

Niels Erik Jespersen
Mads Vinther 
Erling Hisselholm 
Iben Bonne Jensen 
Mikkel Dragmose Hansen
Mette Oscar
Brian Jørgensen
John Carstens 
Anne Augustinus Schönemann

Bestyrelsesformand
Næstformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem
Suppleant
Suppleant

Nr. Aaby
Nr. Aaby 
Horsens 
Odense 
Middelfart
Faaborg
Vejle
Nr. Aaby
Kolding
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