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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 2021 i dine hæn-
der.
Det skulle gerne give dig mange forskellige 
perspektiver på det at være en del af Viby Ef-
terskole – og ikke mindst en del af det pulse-
rende samfund fyldt med både store og små 
udfordringer.
Det er karakteristisk for vores samfund, og 
den tid vi lever i, at vi søger mening i oplevel-
ser. Men oplevelser i sig selv giver ikke me-
ning. Hvis en oplevelse ikke har betydning for 
ens liv bagefter, men alene har til hensigt at 
adsprede i øjeblikket - 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 - 
fordi 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 rummelig-
hed 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 kræ-
ver nødvendigvis, at man stifter bekendtskab 
med noget, der endnu er ukendt og uprøvet. 
Det giver livet mening og udvikler ens bevidst-
hed 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 individuel-
les 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 be-
greberne fællesskab og inklusion ingen me-
ning.
Dette årsskrift indeholder mange vidnesbyrd 
om netop disse forhold, og deres betydning 
for den enkelte – også mange år efter man har 
forladt Viby Efterskole – så god fornøjelse!
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Når jeg tænker tilbage føles det som hele mit 
liv i et sekund, fremvist i tusinde af billeder, der 
flyver forbi min nethinder så hurtigt, at jeg slet 
ikke kan følge med.

Når jeg tænker tilbage kan jeg mærke alle 
menneskerne og stederne og oplevelserne og 
tankerne fra dengang, overalt i min krop.

Når jeg tænker tilbage er det som om alt om-
kring mig bliver stille, og lyset bliver tonet ned, 
og jeg står tilbage med den her følelse af ve-
mod og melankoli, men på samme tid ube-
skrivelig lykke og taknemmelighed og varme 
i maven. 

For når alt kommer til alt, så blev det år nød til 
at ende, for at forblive så smukt, og for at gøre 
det til det år, det nu var.

Viby var mange store ting, som efterskolestart, 
musical, studietur, Viby på tour, efterskolernes 
dag, adventsmødet, festival, udflugter, optræ-
dener og koncerter.

Men det jeg savner mest fra Viby, var alle de 
normale ting man gjorde i hverdagene. 
Som at gå i Rema 1000, middagslure i fri mo-
duler, at øve på ting til undervisningen, dansk 

med Jens, kontaktgruppemøder, hygge på 
værelset, opholdsstuen efter aftensamling, 
basket på legepladsen, forfriskning, morgen-
samling, weekenderne, at låne tøj af hinan-
den, at stjæle toiletpapir fra værelse 2, fordi 
mit værelse var for dovne til at hente noget, 
romkugler og ganghygge.

Viby var det sted, hvor jeg mødte alle de men-
nesker, jeg har ledt efter hele mit liv. Det var 
som at møde en familie, man altid havde kun-
net mærke, at man manglede, men aldrig har 
kunnet finde. Jeg mødte så mange menne-
sker som for altid vil have en kæmpe impact 
på mit liv, og tanken om ikke at have valgt lige 
præcis Viby, og ikke møde lige præcis de her 
mennesker gør mig helt bange. For det kunne 
jo have været hvilken som helst anden efter-
skole, men det var som om at jeg bare vidste, 
det skulle være Viby.

Iblandt alle disse skønne mennesker, jeg 
mødte, var der en bestemt person, der virke-
lig stod ud. En person, som jeg måske ikke 
opdagede helt i starten af året, men måske 
først senere hen. En person, som jeg ikke var 
startet på skolen med, men som jeg tog med 
mig hjem, da året var ovre. Det var nemlig på 
Viby efterskole, jeg mødte mig selv. 
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Det var her jeg for første gang i mit liv følte, at 
jeg var mig. Ikke nok med at jeg følte, jeg var 
mig, så kunne jeg virkelig godt lide den mig, 
jeg var. Den mig, jeg er. Det var her, jeg fandt 
ud af, at det er okay ikke at være firkantet, 
men at være en spøjs form som ikke rigtig hø-
rer under nogen kategori endnu. Det var her, 
jeg fandt ud af, at alle mennesker er smukke, 
når de selv indser det, og at hvis man møder 
de rigtige mennesker, så ser de det også. Det 
var her, jeg fandt ud af, at jeg elsker at op-
træde, elsker at spille teater, elsker at skrive 
monologer og tekster og poetry slams. Det 
var her, jeg fandt ud af, at jeg elsker at være 
med i noget større, hvor alles roller er vigtige 
for sammenhængen. Det var her, jeg fandt ud 
af, at der var andre mennesker end mig, som 
elskede alle disse ting lige så meget som jeg.

Det var også på Viby jeg lærte, hvor hårdt det 
kan være at være ung. Det var her det gik op 
for mig, hvor mange andre som døjer med ting 
man bare ikke kan se. Angst, depression, spi-
seforstyrrelse, seksualitet, kæresteproblemer, 
identitet og alt andet, som fylder så meget hos 
så mange. Det var her, jeg lærte hvordan man 
er en god ven og hjælper med det man kan, 
men også lærer hvornår ting er ude af ens 

hænder. Her oplevede jeg også selv at have 
nogle gode venner, som hjalp mig igennem 
med alt det, der var svært. Jeg følte mig hørt 
på en helt anden måde, som jeg aldrig har følt 
mig hørt før. Jeg lærte at alt det man går med 
indeni er helt okay. At folk også elsker dig, når 
du ikke føler smukke følelser, men når du viser 
din menneskelige side og alt det grimme, den 
indeholder.
Jeg mener det, når jeg siger, at det føles som 
om mit liv først begyndte på Viby. Som om jeg 
hele mit liv har været en person, jeg ikke kunne 
lide, en person som ikke turde at tage chan-
cer, at gøre sig selv til grin, som ikke turde stå 
ved alt det, jeg ønskede at stå ved. Som om 
jeg har gemt mig fra alt det, jeg ønskede at 
gøre. Men det ændrede sig meget efter det år. 
Jeg arbejder stadig med mange af de ting og 
jeg er selvfølgelig ikke færdig med at finde mig 
selv, og jeg kan slet ikke vente med at komme 
i gang med at bygge videre på den person, jeg 
blomstrede ud til at være på efterskole. 

Jeg har stadig så mange ting at lære og jeg 
ved at det også kommer til at være hårdt nog-
le gange, men det vil ikke holde mig tilbage, 
for jeg har lært fra Viby, at man skal udfordre 
livet.
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Af Ida Bjarkø



”Vi har kun et liv.
En stund under solen, som blomster og siv.
Vort vilkår, spændt ud mellem
smerte og lyst.
At vokse, at blomstre, at modnes til høst,
tilfældighed smedet til skæbnemotiv.
Kun et er vort liv.”
 
Det skrev Helge Severinsen i 1978 – og hvor 
er det rigtigt!
Søren Kirkegaard – en stor dansk filosof i 
1800-tallet – gjorde den elementære, men 
meget vigtige opdagelse, at tilværelsen ikke 
er noget, man kan få andre til at gøre for sig. 
Ingen andre kan leve livet for én, og man kan 
ikke lægge det fra sig. 
Vort liv skabes af valg; både de valg, vi selv 
træffer, og de valg som de mennesker vi om-
giver os med træffer. 

Her foran mig sidder nu 128 modige unge 
mennesker, der også har truffet et valg – I vil 
på efterskole. 
Dette valg vil få stor betydning for jeres udvik-
ling det kommende år, hvor I kan forbedre jer 
fagligt, kreativt, socialt og blive mere afklaret 
med, hvilken retning I vil uddannelsesmæs-
sigt, men også - i hvilken retning man mere 

generelt som menneske vil bevæge sig. Med 
andre ord – give livet perspektiv.
Dette med at have et perspektiv og være i 
stand til at udvide det, udgør en vigtig faktor i 
vores udvikling som menneske.
Vi har et slogan i efterskoleverdenen, der ly-
der: 1 efterskoleår svarer til 7 menneskeår.  
Det illustrerer meget godt den oplevelse, både 
eleven og forældre har efter et succesfuldt ef-
terskoleophold.

Et efterskoleophold lever faktisk også bedre 
op til OL-sloganet end OL selv gør: 
”Den vigtigste ting i de olympiske lege er ikke 
at vinde,
men at deltage, lige som det vigtigste i livet 
ikke er triumfen, men kampen.”
Det essentielle er ikke at have besejret, men at 
have kæmpet godt. På en efterskole er sejren: 
selve kampen!

Så jeg vil opfordre jer til aktivt at tage kampen 
op – altså tage stilling til, hvad I vil have ud 
af jeres efterskoleår. I skal overveje, hvad der 
skal til – hvad kræver det af mig, hvad kan jeg 
selv gøre? – Det er jeres beslutning – så gå 
efter det, med alt hvad det indebærer! 
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Jeg vil gerne sige lidt om, hvad vi mener et 
efterskoleår er og kan.
Vi lever ikke mere i Industrisamfundet – men 
i et hyperkomplekst videnssamfund – eller 
innovationssamfund – det har fået mange 
navne, fælles er dog, at der i dette samfund 
kræves særdeles gode kreative og sociale 
kompetencer - men den danske skole bliver 
ofte fra politisk side hindret i at udvikle sig i 
denne retning, og hænger derfor på nogle 
punkter stadig fast i det gamle industrisam-
fund med et stort fokus på faglighed og må-
lingen af den. 
Det er dog ikke kun en ensidig fokusering på 
faglighed, men også hvordan, den anvendes, 
der hjælper os i udviklingen fremad. At finde 
nye og kreative metoder i samarbejde med 
andre.
Faktisk er det en offentlig hemmelighed, at de 
grundskoler, der lægger vægt på kunstneriske 
aktiviteter, har større sandsynlighed for, at ele-
verne vokser mere, både i faglig og personlig 
henseende. De bliver ikke bare gode til det 

kunstneriske fag, de har valgt, de bliver også 
bedre til andre fag.
Tidlig musikalsk udvikling fremmer ikke bare 
barnets musikalske evner, men øger også 
hjernens mentale tempo generelt, hvilket er 
grundlaget for al læring – sammen med nys-
gerrighed.
Det er simpelthen at skyde for lavt – og sam-
fundsmæssigt forkert, hvis vi ensidigt sætter 
fagligheden op som et overordnet mål. Det 
er kreativiteten, der er det højeste mål; men 
fagligheden er et vigtigt middel til kreativitet, 
og øget faglighed er derfor også vigtigt. De 
sidste mange års uddannelsespolitiske tiltag 
giver dog associationer mod rene fagspeciali-
ster, der hurtigst muligt skal igennem uddan-
nelsessystemet – og så gentager vi eventyret 
om Klods Hans, for ensidig øget faglighed gi-
ver kun storebrødre, som vidste så meget, at 
halvdelen kunne være nok. Derfor dumpede 
de også oppe på slottet, hvor den mere krea-
tive Klods Hans fik prinsessen. Storebrødrene 
kom nemlig op i noget, de ikke havde haft for.
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Af René Holm Hansen, Forstander

Uddrag af velkomsttalen for skoleåret 2020/21



På Viby kalder vi os den fynske efterskole for 
musik, dans og teater med et højt fagligt ni-
veau. Kreativiteten udgør sjælen på Viby – og 
det fremtidige samfund. Samtidig vil vi selv-
følgelig også tilbyde alle de boglige fag, på et 
højt fagligt niveau – så der bliver noget at se 
til! Undervisningen er flere steder niveaudelt, 
så man er sikker på både at kunne følge med 
og få passende udfordringer!

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. 

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 stik-
ker hånden ind i kassen for at tage den. Når 
den så har fået fat i nødden, kan den ikke få 
hånden 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 eftersko-
le, har I også samtidig valgt en holdningssko-
le – derfor er man også bundet til det, som 

VI HAR KUN ET LIV FORTSAT
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Af René Holm Hansen, Forstander

Uddrag af velkomsttalen for skoleåret 2020/21
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skolen står for. En Grundtvigsk skole, hvor vi 
driver skole under nøgleord som udfordringer, 
ansvarlighed, dannelse og forpligtende fælles-
skab.

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 seri-
øse unge mennesker.

En gammel fransk fabel fortæller om en slan-
ge, hvis hoved kom til at diskutere godt og 
grundigt med halen. Halen var sur og gnaven 
over altid at skulle halse efter hovedet – altid 
komme sidst og aldrig være med til at be-
stemme hvorhen rejsen gik. 
Nu kunne det være nok – halen gik på bar-
rikaderne og forlangte demokrati og medbe-
stemmelse. 
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 digteren vil fortælle os, er naturligvis, at 
vi ikke skal lade os føre af dem, der intet udsyn 
har – der ingen erfaring har –
eller sagt på nu-dansk:  GIV ALDRIG MAGT 
TIL DEM DER TÆNKER MED RØVEN!

Vi har på Viby Efterskole – i linje med et klas-
sisk dannelsesideal – en holdning til, hvad der 
er godt og dårligt. Der er forskel på at læse 
Dostojevskij og en eller anden knaldroman. 
Derfor har vi sammensat et skoleår, hvor vi har 

udvalgt en masse kvalitative aktiviteter – det er 
ikke tilfældigt. 
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 
skaber udvikling og giver livet mening. 
Men det kan også være hårdt arbejde, hvor 
udholdenhed og mod betaler sig. 
Så knyt næven og hold nu fast om nøden – 
tag udfordringerne op – 
og jeg lover jer, at det bliver det hele værd!

På Viby skal det være lovligt at have lyst til at 
blive klogere og være kreativ – lovligt at være 
glad og lade sig forundre. Det skal være fedt 
at være lærer – fordi så mange af jer har lyst 
til at tage udfordringerne op – og til 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 rummelighed og af glæde. Her skal det ikke 
være halen, der fører an – den får aldrig en 
chance.

Fællesskabet skaber vores identitet – herigen-
nem modnes I og bliver bedre rustet til livet. 
I får et større perspektiv - både samfunds-
mæssigt og som mennesker. 
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 em-
pati. At kunne sætte sig ind i en andens per-
spektiv og forstå.



DAGBOGEN 2020/21

5. august
Lærerne og det øvrige personale møder ind 
for at lave de sidste forberedelser til skoleåret, 
der kommer.

9. august
Velkomstdagen. 128 forventningsfulde og 
spændte elever ankommer til Viby Efterskole. 
Ledelse, ansatte og bestyrelsesformanden 
byder velkommen og tidligere Viby-elever un-
derholder med musik, sang og dans. Allerede 
samme aften går det løs med ”Storspil” i og 
omkring spisesalen, hvor kontaktgrupper-
ne dyster mod hinanden i mange forskellige 
discipliner, bl.a. vittighedsfortællinger incl. 
”ægte” latter, boogie woogie, spaghettistafet, 
kluddermor og gulvvask – det hele på samme 
tid – og med afstand!

Introugen ( uge 33 )
En masse nye mennesker, Viby Efterskole 
og Nørre Aaby går i gang med at lære hin-
anden at kende gennem forskellige aktiviteter 
som ”Kend din skole”, folkedans, navnelege, 
præsentation af de forskellige fag, strand-
tur 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.

19. august
Fakkeloptog om aftenen for at markere at 
”værdi-billedet” er hængt op.

26. 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 so-
ciale kompetencer og hvordan han/hun udvik-
ler 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
Årets første ”Åben Scene” løber af stablen. 
Her er der både plads til de forskellige musik-, 
danse- og teaterhold samt diverse blandede 
indslag.

18.-19. september
Sangskrivningsworkshop med Katrine Villad-
sen. Nogen byggede videre på deres talent, 
andre forsøgte at finde deres. Det mundede 
ud i en præsentationskoncert midt på lørda-
gen.
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20. september
Workshop i Ska/Reggae-musik om eftermid-
dagen og efterfølgende koncert om Babylove 
& the Vandangos om aftenen.

25. september
En fredag der gik med generalprøver mm til 
weekendens shows. Altid spændende for ele-
verne at opleve sådan en dag med den travl-
hed mm., der følger med.

26.-27. september
Første obligatoriske weekend. 
Lørdag har vi forældredag. Her kom der 1 for-
ælder pr elev. De sad med afstand i Multi og 
så vores fantastiske show
Om søndagen er der ”Efterskolernes dag”, 
hvor alle skoler har åbent hus. Vi får denne 
dag besøg af 3-400 gæster der er med online 
via Zoom, der alle oplever vores elever optræ-
de med dans, musik og drama. Efterfølgende 
er der spørgerunder i breakout-rooms, hvor 
kommende elever og ansatte/nuværende ele-
ver mødes. Trods alt en rigtig god weekend, 
der samtidig er en god prøve på, hvordan det 
går bedst, når man hjælpes ad.
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Kære stjerne

Kære stjerne
Hvor bliver du af
Jeg er faret vild 

Har brug for hjælp til at finde tilbage

Kære stjerne
Gemmer du dig bag mørket

Eller er det solens stråler der blænder mig
Så jeg intet kan se

Kære stjerne
Lad mig mærke dig

Din varme
Dit lys

Din energi

Kære stjerne
Vil du finde mig 

Leder efter mig selv 
Jeg kan ikke se dig

Kære stjerne
tage mig med
Jeg er glemt 

Har brug for hjælp til at komme afsted

16
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Ligger på det grønne græs

Ligger på det grønne græs
Kan høre havets bølger bruse op mod klitterne

Solens stråler 
Er så kraftige

At jeg kan mærke varmen
Helt ind i mit hjerte

Ligger stille
Ligger stille på det grønne græs

Og tænker på dig
Tænker på

Hvis du havde været her
Havde du fundet på 

Et eller andet vi skulle lave
Gøre

Du kunne aldrig sidde stille
Trække vejret

Nyde livet

Du fortalte mig om dine drømme
Der var så meget du gerne ville nå

Ville ønske vi kunne bytte plads
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Af Emma Bo Stenderup, 20/21

Den af dine drømme
Jeg tydeligst kan huske

Var den med nattoget gennem bjergene
Jeg kunne se i dine øjne

At du lyste op
Ved tanken om det

Får øje på en gren
Der hænger over mit hoved

Der er æbler på
Dog ikke modne

Det har du lært mig 
At se hvornår æbler er modne

Rejser mig fra græsset
Tager sokkerne af

Jeg kan mærke græsstråene op mellem mine tæer 
Kikker mod solen

Den er ved at gå ned
Det føles som en evighed siden

Men jeg tænker ofte på dig 



Når tæppet går til premieren på den stort 
opsatte musical Junglebogen ligger der 
måneders forberedelse bag. Scenen er 
Viby Efterskole; dansere, sangere og skue-
spillere er skolens elever; og crewet er be-
folket af lærere som har prøvet det selv. At 
stå på de skrå brædder altså.

Resultatet er en semiprofessionel produktion, 
hvor lyd, lys og både on-stage og backstage 
anstrengelser går op i en højere enhed. Den 
årlige musicalopsætning er et af omdrejnings-
punkterne for årets aktiviteter på efterskolen – 
og også den tid, hvor de tre linjer dans, musik 
og teater mødes og smelter sammen.
Eleverne kan ønske og prioritere, hvilken rol-
le, de håber at komme til at spille. Eftersko-
lemessen mødte eleverne Ronja og Haakon i 
efteråret, netop som arbejdet med musicalen 
var ved at tage fart. Med henholdsvis dans og 
musik som linjefag - håbede begge på roller 
med replikker. Men uanset, hvad glæder de 
sig bare til at få tingene til at smelte sammen 
og være en del af fællesskabet.

Og det er meget kendetegnende for elevernes 
motivation, fortæller forstander René Holm 
Hansen. De går virkelig til stålet, når det kom-
mer til at øve. Og det er også vigtigt, når man 
skal spille forestillinger 10 dage i træk for op 
mod 2000 betalende gæster.
”Man kan selvfølgelig godt fejle,” forklarer han. 
”Men eleverne får virkelig lov at nørde igen-
nem, og når man øver sig så meget sammen 
og igen og igen, så er der bare et niveau, man 
ikke går under.”
Samtidig hviler der også et ansvar på skolens 
personale for ikke at presse eleverne for me-
get, lyder det fra instruktør og lærer Carsten 
Kiørbye Bertelsen.
”Vi har folk inde over, der har optrådt profes-
sionelt, jeg har også selv været professionel, 
så vi ved hvordan det er at stå derude på den 
store scene. Vi skal prøve at få et professio-
nelt produkt ud af opsætningen, men vi har 
også stor respekt for, at det er elever, vi arbej-
der med. Eleverne går så meget op i det, at 
vi nogle gange må bede dem om at tage en 
pause,” uddyber han.
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Eleverne fortæller

Haakon Haastrup 16 år:

1. Hvorfor valgte du at tage på efterskole?
Jeg kunne mærke, at jeg ikke var klar til at 
tage en gymnasial uddannelse. Så har jeg 
været på en del summer camps, som funge-
rer som en forsmag på efterskolelivet. Der har 
jeg været bidt af at møde så mange forskellige 
mennesker med samme interesser

2. Hvordan fandt du frem til den rigtige?
Jeg har bla. været her på summer camp. Min 
musiklærer foreslog mig også at kigge på Viby 
og så kendte jeg en, der havde gået her. Jeg 
kiggede også på andre musikskoler, men det 
tiltalte mig, at jeg også kunne prøve teater her.

3. Hvad har du lært om dig selv, mens du 
har været på efterskole?
Jeg kan mærke, at jeg har ændret mig ret 
meget, er blevet bedre til at være social og 
snakke med nye mennesker. Den første uge 
var det lidt hårdt at møde 130 nye ansigter, 
men det har virkelig været fedt. Og så har jeg 
udviklet mine evner på klaver. Jeg får ikke un-
dervisning, men jeg kan ikke holde fingrene 
væk fra flyglerne. 

4. Hvad har været den bedste oplevelse 
indtil nu?
Noget, der virkelig har været fedt, var forbe-
redelserne til Efterskolernes Dag, hvor vi be-
gyndte at høre, hvad de andre musikhold lave-
de. Og så var der bare virkelig run på.

5. Hvad har været det hårdeste?
Det hårdeste var den første uge. Man kunne 
virkelig mærke, hvor udmattet man var, når 
man lå i sengen på værelse med 2 andre, man 
ikke kendte i forvejen.

6. Er der noget, der har overrasket dig?
Det ved jeg ikke helt, men der er virkelig fedt 
her. Jo, og så hvor hurtigt tiden går. Man skal 
virkelig huske at nyde det hele. 

7. Hvad regner du med at kunne bruge det 
her år til fremover?
Jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg vil fremover, om 
det fx skal være professionel musiker. Men jeg 
lærer også en masse fagligt, så jeg har i hvert 
fald åbnet døre for min fremtid uanset hvilken 
vej, jeg vælger.

8. Har du et godt råd til andre?
Det er vigtigt de første par dage at være åben 
og social. Det er det vigtigste. Og så det med 
at nyde det.
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Eleverne fortæller

Ronja Liv Hestad, 16 år:

1. Hvorfor valgte du at tage på efterskole?
Jeg kommer fra en meget boglig folkeskole og 
trængte virkelig til et år med plads til en masse 
kreativt. Jeg kunne ikke overskue en masse 
lektier.

2. Hvordan fandt du frem til den rigtige?
Jeg var elitegymnast i mange år og var skre-
vet op til en gymnastikefterskole, men så ville 
jeg pludselig gerne prøve noget andet, så jeg 
begyndte at gå til teater. Jeg ville stadig gerne 
på efterskole, så jeg googlede på teater, og så 
dukkede Viby op.

3. Hvad tiltalte dig ved Viby?
Jeg var fanget af stemningen fra starten af. 
Det med, at der var 3 linjer, så man kunne få 
lov at prøve lidt af det hele af. Samtidig er det 
niveauopdelt, hvilket jeg synes fungerer godt. 
Jeg har fx øvet dans, let øvet musik og be-
gynder teater. Det er rart at være på hold med 
nogle på samme niveau. Det er det samme 
med de boglige fag.

4. Hvad har du lært om dig selv, mens du 
har været på efterskole?
Jeg kunne mærke, at man blev virkelig god 
til at være social. Her er jeg sammen med 
mennesker 24/7, så når jeg kommer hjem på 
weekend,, kan jeg slet ikke finde ud af det. 
Jeg er også blevet meget bedre til at small-
talke. Så må vi heller ikke have telefoner med 
rundt på skolen – og det er vi virkelig glade 
for. Med en telefon i hånden kommer man til 
at spilde tiden – og det går den simpelthen for 
hurtigt til.

5. Hvad har været den bedste oplevelse 
indtil nu?
Jeg synes også Efterskolernes Dag var mega-
fedt. Men for mig er det også alle de små ting 
og finurlige oplevelser og stemningen, der gør 
det til noget helt særligt.

6. Hvad har været det hårdeste?
At give mig selv lov til at tage en pause engang 
imellem. Jeg lider lidt af FOMO og det er svært 
at trække stikket.

7. Er der noget, der har overrasket dig?
Det har overrasket mig, hvor glad jeg blev for 
dans. Jeg kom til den første step time, og så 
åbnede der sig en helt ny verden for mig. Min 
veninde og jeg danser hele tiden.

8. Hvad regner du med at kunne bruge det 
her år til fremover?
Det har givet mig en hel masse redskaber in-
den for det kreative. Jeg regner med at fort-
sætte med musicals på hobbyplan. Det fag-
lige udvikler jeg mig også på, og så bliver jeg 
helt sikkert god til at indgå i fællesskaber.

9. Har du et godt råd til andre?
Gør det! Tag på efterskole. Vi har nok år til at 
arbejde i. Lad være med at skynde jer for me-
get. Det her år kommer også til at hjælpe os 
fremover.
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DAGBOGEN 2020/21

28. september
Temadag. Poetry-slam dag på Viby. Der blev 
produceret og fremvist enorme mængder 
slam. Og det var bedre end ordet lyder. Ida 
blev valgt som den bedste Slammer fra Viby, 
skal derfor til DM i Poetry-slam senere på året.

29. september
Store sylte-eftermiddag. Vi er med i et projekt 
omhandlende køkkenarbejde. Denne dag skal 
der syltes, 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.

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

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

25. oktober
Sommertiden slutter. Nogle elever møder i rig-
tig god tid til morgenkøkkentjans ...

26. oktober
Om eftermiddagen er der musical-intro. Årets 
musical ”Junglebogen – et storbyeventyr” nær-
mer 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. 

30. oktober
Workshop med Emma og Mille (Gamle Vi-
by-elever) om Skam og Skyld. Det var også en 
form for forberedelse til søndagens teatertur.
1. november
Teatertur for weekendholdet til teater Momen-
tum i Odense. Vi så ”Er du blevet anderledes”.

4. november
Om formiddagen er der OSO-intro. Mange 
selvstændige opgaver forberedes og plan-
lægges i samarbejde med konsulentlærerne, 
om eftermiddagen forberedes og øves til den 
forestående Teater-tour, der i år kun turnerer 
på Viby Efterskole. . Eleverne står selv for så-
vel det kunstneriske som det tekniske - og kla-
rer det med bravour.

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

8. november
Forældredag på Viby. Alle forældre er inviteret 
til en blanding af ”skole-hjem” samtaler med 
kontaktlæreren og se elevernes teaterstykker, 
de har arbejdet med de sidste uger. Der blev 
grinet, fokuseret og klappet - og mange udtal-
te efterfølgende at de var imponerede over de 
svære emner, som stykkerne modigt tog op 
og fremførte så naturligt. 
En dejlig dag for alle.
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11. november
VibyX har for første gang besøg af (og skal pit-
che for) Advisory-boardet.

12. november
Vi får besøg af Musikkonservatoriet fra Århus 
og deres rytmiske linie. De giver en fed kon-
cert, og bagefter er der ArtistTalk for de inte-
resserede. Og det er mange.

13. november
Om dagen er vi på en løvfaldsgåtur i skove-
ne omkring Middelfart. Det indbefatter også 
en LowBudget Bridgewalking-tour. Vi ender 
i Middelfart på Kulturøen, hvor vi ser den 
Oscar-nominerede film ”Druk”.
Denne dejlige dag ender med, at vi er med i 
DR’s fællessang. Vi sidder i Amfi og temaet 
er Shu-Bi-Dua. En skøn aften, og Amfi flyder 
efterfølgende med kiks …………

Uge 47
Brobygningsugen er aflyst. I stedet er der fuld 
skrue på OSO. 
VibyX deltager sideløbende i Danish Entrepre-
neurship Award. Der er finale om fredagen, og 
en gruppe vinder med projektet ”Plantetid”.

24. november
Koncert med Mathilde Falch, der udover mu-
sikken også indeholdt en meget personlig 
fortælling. En fantastisk oplevelse. Og igen en 
velbesøgt efterfølgende ArtiskTalk med stor 
spørgelyst fra eleverne.

28. november
Den årlige JuleKlippeKlistreHyggedag er i år 
lagt på en lørdag.
Alle hygger og tvinges til at snakke sammen, 
da WiFi’en ikke kan komme til for dinglende 
sølvpapirsting.
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Jeg ved ikke hvor jeg skal starte.
Man skulle tro efter at have skrevet så mange 
hilsner i mindebøger, at jeg efterhånden ville 
være god til at finde på noget at skrive … men 
det her er jo ikke enhver anden hilsen. Dette er 
en hilsen til den skole, der lærte mig, hvad livet 
har at byde på uden for mors og fars rammer, 
hvad jeg selv kan opnå hvis jeg bare har mo-
det til det og ikke mindst, hvad man kan opnå, 
når man er et hold.

Vi var et hold på 128 ivrige, livsglade og kamp-
klare spillere. Som alle havde gåpåmod til at 
prøve noget nyt.  “Udfordr livet” er mottoet, 
og at udfordre livet var det, vi gjorde, men livet 
udfordrede godt nok også os. En lockdown, 
to meters afstand og afspritning af håndtag 
mm. tre gange om dagen. Det lyder af me-
get, og til tider føltes det, som om der aldrig 
ville komme lys for enden af tunnelen, men vi 
nåede det og fik formået at skabe et helt fan-
tastisk og unikt hold. 

Det er svært at beskrive helt med ord, hvad vi 
skabte på Viby Efterskole. Helt ærligt tror jeg 
ikke, at det er noget man kan beskrive med 
ord, dans eller musik. Man var nødt til at være 
der for at forstå det fællesskab, vi skabte. Man 
var nødt til at være der for at se kærligheden, 
der voksede sig større og større for hver dag, 
der gik. Den voksende kærlighed til musik, 
dans, teater, men allervigtigst den voksende 
kærlighed til hinanden.  

Jeg vil for evigt være Viby taknemlig for at du 
har skabt mig et hjem med 128 søskende. 
Som hver har haft deres egen indflydelse på, 
hvordan mit efterskoleophold udfoldede sig. 
Udover det kan jeg ikke takke dig nok for at 
hjælpe mig med at finde ud af, hvem jeg er. 
Jeg gik fra at være lille usikre Ida fra Søborg, 

som bare havde brug for selvtillid og nogle 
fantastiske venner, som delte de samme inte-
resser til nu, Ida, stadigvæk fra Søborg, men 
nu med et kæmpe selvtillidsboost og  nogle 
af de mest fantastiske venner, jeg nogensinde 
kunne have drømt om. 

Kære Viby Efterskole - hold op hvor jeg savner 
dig!
Tak for 10 måneder med oplevelser, udfordrin-
ger, ny viden, meget lidt af det der streeesss 
og masser af kærlighed.  

PS: Et godt tip til dig Viby Efterskole: Lad være 
med at være så fantastisk, så de næste ikke 
skal forlade dig med et sønderknust hjerte lige 
som mig. 

KÆRE VIBY EFTERSKOLE
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3. december
Rollefordeling. Nerverne er på højkant og der 
er både glædesskrig og tårer. Manuskript ud-
leveres og de første prøver starter. Forvent-
ningerne til tiden i og efter juleferien er nu lidt 
mere afklarede. 

Uge 49
Adventsmødeugen. Hele ugen bruges på at 
øve op til de store show torsdag og fredag. 
Der øves og øves, sættes lys og program-
meres lyd. Efter en veloverstået generalprøve 
torsdag formiddag laves det flotte show, med 
musik, kor og dans - som kædes flot sammen 
af en gruppe gode konferenciers. Afslutnings-
vis går eleverne det smukke og stemningsful-
de Lucia-optog. Alt bliver sendt live hjem til 
familierne - og andre der vil kigge med. Sam-
men med afstand.
Om fredagen var vi i den lokale biograf og så 
”Retfærdighedens ryttere”. Jo, vi har gang i en 
Mads Mikkelsen-periode.

6. december
Weekendholdet havde arrangeret ”Bal hos 
Dronningen”. En dejlig lørdag på Viby Efter-
skole.

14. december
Åben Scene. Så er det igen tid til at optræde 
for hinanden. Indslagene bliver mere og mere 
personlige, rørende, sjove og tossede.

15. december
Nogen siger, at om aftenen gik en udvalgt 
skare Lucia-optog udenfor ved det lokale ple-
jehjem, Kongshøjcenteret. Ikke en kaffekop 
og øje var tør(t). En fantastisk og livsbekræf-
tende oplevelse for begge parter.

17. december
Jacob Holdt viser ”Amerikanske billeder”, som 
han har gjort i alle de år, Viby Efterskole har 
eksisteret. Endnu engang stor spørgelyst fra 
eleverne og mange tanker sat i gang.
Om aftenen er der julefest for elever og ansat-
te. En hyggelig aften med både flæskesteg, 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.
Vi tager hjem på juleferie med et ”På gensyn d. 
3. januar” Men der er ikke rigtig nogen der tror 
på det ……………..

3. januar
Vi burde være tilbage, men skolen er gabende 
tom………….
Coronaen har igen lukket vores skole ned fy-
sisk, men vi kører Viby videre via Zoom!
Der er i perioden rigtig mange aktiviteter mor-
gen, middag og aften via Zoom, fx Manden 
med det omvendte Hoved og også en del 
mere hyggelige tiltag……..
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21. januar
6 biler kører rundt i landet og besøger elever-
ne på hjemadresserne. Vi medbringer udover 
godt humør og håb, en pakke med alt fra rom-
kugler til toiletbørster. En fantastisk og vidun-
derlig dag med masser af glade gensyn.

28. januar
Åben åben scene via Zoom. Mange gode 
acts.

15. marts
HURRA, VI ER TILBAGE
Gensynsglæden er ENORM. Der tages imod 
med flagallé, røgmaskine, coronakram, albue-
hilsner og en form for støvledans.

16. marts - 20. april
Opstart efter en meeeeeeeget lang juleferie 
og nedlukning. Prøverne på ”JUNGLEBO-
GEN” skydes i gang, og der arbejdes for fuld 
hammer i alle hjørner af skolen. Efter få dage 
var det kommende elevers dag - virtuelt. En-
kelte elever undrer sig over rygtet om at mu-
sical-perioden er hård - den undren forsvin-
der 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 kostumer, opfinde nye 
rekvisitter, få broen til at gå op og ned, juste-
re de sidste, mange podier i scenografien, 
påsætte microports, stemme instrumenter, 
strække ben og stemmebånd, sminke dyr og 
mennesker og gøre det sidste forefaldende, 
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.

21. april
Premiere på ”JUNGLEBOGEN”. Vi gjorde det! 
Vi lettede!! Fantastisk forestilling - som kun 
lykkedes gennem fælles indsats. 

22. april
Der er ikke noget med at sove på laurbærre-
ne. Allerede dagen efter premieren er næste 
skole i huset.

24. april
Den sidste forestilling i denne omgang. Pub-
likum var kun linser. Det kom der så en fed 
video ud af.

26. april
1. runde af forestillingerne er overstået. Vi 
pakker musicalen til side, men ved at den skal 
pakkes ud igen om en måneds tid.

27. april -19. maj
Synopsis-periode. Der arbejdes intenst med 
synopser til mundtlig prøve, som skal afleve-
res senest her. 

3.-4. maj
Skriftlige prøver i dansk og matematik. Der 
svedes, tastes og printes.

18. maj
Teatertur til Odense. Vi så ”Sorry Not Sorry”.
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Da Christian i august 2020 startede på Viby 
Efterskole, var det ikke kun nervøsitet og en 
masse tasker, han medbragte. Han havde 
nemlig sagt ja til, at vi – et lille filmhold fra Plus 
Pictures – måtte filme hans første dag på sko-
len og følge ham i tiden derefter. 

Det er vi vildt taknemlige for. For sikke en op-
levelse. Også for os. 

Vores idé var at fortælle om ungdom, ven-
skab og den første kærlighed fortalt gennem 
en ung homoseksuel. Vi ville fortælle om de 
universelle følelser som er ens for alle – uan-
set seksualitet. På DR Ultra har der ikke væ-
ret mange dokumentariske fortællinger, hvor 
hovedpersonen har en anden seksualitet end 
normen. Det ville vi gerne ændre på og gøre 
det i et ikke-problematiserende lys. For som 
Christian udtrykker det: Det behøves ikke at 
være så dramatisk at springe ud, som man tit 
ser det fremstillet på film. 

 Vi var overbeviste om, at et efterskole-ophold 
ville være en fantastisk og stemningsfuld ram-
me for en ungdomsfortælling. Derfor tog vi 
kontakt til Viby Efterskole, som heldigvis var 
positive, og til alle de kommende elever og 
deres forældre, hvor der var dejlig bred op-
bakning.
Samme opbakning har vi følt hver eneste 
gang, vi er kommet ind ad døren på eftersko-
len. Fra både elever og personale. Vi er altid 
blevet mødt med stor tillid, smil, glæde og 
åbenhed. 

I løbet af skoleåret har vi været fluen på væg-
gen, når eleverne svedte i dansesalen, når 
faklerne blev tændt, og når der skulle gøres 
hovedrengøring før jul. Vi har hængt ud på 
værelserne, foran kærestetavlen og omkring 
bordtennisbordet og mærket spændingen op 
til værelsesbyttet. Vi har fulgt med i processen 
omkring musicalen og set eleverne sige farvel 
til hinanden sidste aften. Langt fra alt det ma-
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– en dokumentarserie om venskab og fællesskab! 



teriale, vi har samlet sammen, er med i den 
færdige serie. Sådan er det altid. Men serien 
giver stadig et fantastisk  indblik i et levende 
efterskoleliv med stærke venskaber og i Chri-
stians personlige udvikling. 

Vi har også mærket det fællesskab, som Chri-
stian så fint fortæller om i serien. Følelsen af at 
være en del af et fællesskab, hvor der er plads 
til alle typer, gav ham mod og lyst til at ekspe-
rimentere mere med sit udtryk og til at være 
sig selv:  Han fortæller i serien: Det er meget 
nemmere at vise, hvem man er, når man er en 
del af et inkluderende fællesskab. 

Tusind tak for, at vi måtte være en del af jeres 
år! Vi glæder os til, at I skal se serien. 

Om ”Christian på Efterskole”

Christian var 14 år, da han ret udramatisk for-
talte familie og venner, at han er homoseksuel. 
Nu er han 16 år og skal starte på efterskole  - 
og sige farvel til det gamle og trygge liv, hvor 
alle kender ham. Christian har altid haft flest 
pigevenner og aldrig været rigtig forelsket, 
så han håber på måske at finde en kæreste 
på efterskolen. Han er meget nervøs, da han 
starter  ikke mindst for at skulle bo på værel-
se med to drenge. Vil han passe ind? Men på 
efterskolen er der plads til alle, og Christian 
oplever, at fællesskabet blandt både piger og 
drenge giver ham modet til at være netop den, 
han er. 
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Af Ulla Søe, filminstruktør

10 afsnit på dr.dk/drtv/ultra:
https://www.dr.dk/drtv/episode/christian-paa-efterskole_-efterskolen-kalder_280483



Den 9. august 2020 var begyndelsen på noget 
helt fantastisk. 
Jeg havde haft en helt forfærdelig sommer, og 
det eneste jeg havde brug for var at komme 
væk fra alting, og bare få en helt ny start et 
helt nyt sted. 
Jeg startede på Viby uden at have de store 
forventninger, jeg vidste jeg ville spille teater 
og at jeg gerne ville blive glad igen, men jeg 
havde aldrig kunnet drømme om alle de an-
dre ting, jeg også ville opnå. Det er dog ikke 
ligefrem fordi at det var helt problemfrit at nå 
hen til der, hvor jeg er nu, og der er bestemt 
ting ved mit efterskoleophold, jeg ikke mindes 
med glæde, men jeg ved også, at jeg ikke vil 
bytte noget af det væk. 

Jeg har aldrig været en person, der hverken 
har tiltrukket drama eller har været tiltrukket 
af drama, og alligevel lykkedes det mig i løbet 
af den første måned at placere mig i centrum 
af noget drama. Jeg endte så også med at 
blive sendt hjem på en tænker, og det ændre-
de den måde, jeg prioriterede resten af mit år. 
Jeg fik styr på mit lort, takket være alle mine 
fantastiske venner og lærerne, der lyttede og 
virkelig var der, når der var brug for det. Tæn-
keren ændrede mit efterskoleliv markant, og 
jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det var 
gået, hvis ikke der var blevet handlet. 

Det var så det mørkeste kapitel af mit ophold, 
men heldigvis var stort set resten af opholdet 
helt problemfrit. Jeg har så mange vidunder-
lige minder, fra vidunderlige aftener, timer, 
weekender og optrædener. Når jeg kigger 
rundt inde på mit værelse herhjemme i Oden-
se, ser jeg også minder fra Viby, på en reol 
står der et metalrør fra dengang, jeg smad-
rede en sukkerskål, på væggen hænger et 
skilt hvor der står “panther mama”, ved siden 
af skiltet hænger Bagheeras nederdel, og på 
min sofa ligger den kølle, jeg vandt til morder. 
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Når jeg tænker på alle de ting jeg har ståen-
de, der vækker minder, og alle de ting jeg kan 
huske, og som jeg ved jeg aldrig glemmer, så 
kan jeg slet ikke forstå, at det ikke engang er 
et halvt år siden jeg stoppede som elev på 
Viby Efterskole. 

Mit efterskoleophold lærte mig nogle meget 
vigtige ting: Venskaber kan opstå ud af in-
genting, det kan være at være fælles om et 
knust hjerte, pludselig at få en ny nabo, eller 
at være nede i Krea-lokalet på det helt rigtige 
tidspunkt. Jeg lærte også, at det er helt okay 

at skrue ned for tempoet og bare sidde og 
hygge sig, når man har brug for det, måske 
se en serie, spise nogle nachos eller at gå en 
dejlig lang tur. Og sidst, men ikke mindst, så 
lærte jeg, at man skal være oprigtig og ikke 
sælge ud. 

Når man er gammel Viby-elev, så kan man 
godt nogle gange have brug for at blive min-
det om, at Viby altid vil være din, bare man 
kalder, og hvis man har bare 50% af de min-
der jeg har, så er det heller ikke svært at finde 
tilbage hurtigt.
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20. maj
Så genoptages musicalen. Vi bruger denne 
dag og næste på at genopfriske alt fra Metro 
over sminke til de ca 10.000 aftaler, der bare 
skal sidde i skabet.

21. maj
Re-premiere. Og denne gang med et beta-
lende publikum. Mange arrangementer lavet 
med Coronapas-tjek mm. Fantastisk det kan 
lade sig gøre
De følgende 4 dage spiller vi 7 forestillinger. 
Fuldstændigt vanvittigt, men vi gjorde det!!!

23. maj
Så gælder det forældrene. Hele to forestillin-
ger for at der er plads til alle. Det mest tak-
nemmelige publikum, man kan forestille sig, 
men også dem der gør en mest spændt - det 
kan mærkes i maven fra morgenstunden. Ved 
sengetid er alle trætte men glade.

25. maj
Sidste forestilling. Efter sidste tur i junglen er 
der både vemod over, at det er slut og glæde 
over det lykkedes. Og kunne lade sig gøre.

26. maj
Store oprydningsdag. Adskillige ugers højtfly-
vende drømmeverden pilles ned på en formid-
dag. Meget mærkelig følelse. En hård mave-
plasker, nu er kun minderne tilbage, snøft. Det 
gør lidt ondt i hjertet - men samtidig bliver det 
godt at komme tilbage til resten af skoleåret, 
med de mange oplevelser der stadig venter. 

27.-28. maj
Forberedelse af Orienteringsmøde & Viby 
on Tour. Musicalen er lige slut, men vi skal 
ikke hjem. Vi skal videre! (du læste det her 
først…..). Vi skal rundt i hele landet, så der 
øves på musik, dans og teater, så vi er klar til 
at fyre den af. Dog skal vi også lige optræde til 
Orienteringsmødet om søndagen. Og denne 
gang med et live publikum, herunder et stort 
antal kommende elever. Fedt.

30. maj
Orienteringsmøde. Elevholdet 22/23 er på før-
ste besøg. Vi optræder for dem og viser rundt.

31. maj
De sidste detaljer og aftaler ift Viby on Tour 
pudses af. Tidligt i seng…..

1.-2. juni
Viby on tour. Afgang kl. 05.20. To grejbiler og 
to busser fragter Viby rundt i det østlige og 
centrale Jylland og dagen efter på Fyn for at 
optræde. Programmet er intenst - det bliver til 
otte optrædener på to dage. Her trænes vir-
kelig parathed, evne til at løse det uventede 
og at være PÅ uanset hvad. Det er fedt! På 
bare to dage rykker alle sig tydeligt rent fag-
ligt. Overnatning foregår på hjemme på Viby 
– og denne dag er det ikke noget problem at 
falde i søvn!

DAGBOGEN 2020/21
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4. juni
Nu gælder det Grundlovsdagen. VibyX arran-
gerer og styrer, så vi alle kan hjælpe til med 
at gøre klar til den store Grundlovsfestival, der 
skal løbe af stablen næste dag

5. juni
GRUNDLOVSDAG
På denne dag, demokratiets festdag, hav-
de VibyX-klassen arrangeret den helt store 
Grundlovsfestival.
Plænerne bag Multi var omdannet til – ja, stort 
set alt. Koncert med bl.a. Patina, diverse fede 
bands med gamle elever og en masse dejlige 
elevbands. Men der var alt muligt andet. Fra 
streetfood til running bars. Og det hele krydret 
med dejligt vejr.
En ganske enkelt fremragende dag. Både for 
deltagere, tilskuere og arrangører. Sammen 
kan vi mere, og vi gør det.

7.-11. juni
Mundtlige prøver. En hård men også hygge-
lig tid på Viby. Der terpes, knokles, jubles og 
ærgres i en skøn forening. Solen begynder at 
titte frem, så i pauserne er det tid til solbad-
ning og måske endda en strandtur.

13.-17. juni
BORNHOLM. Vores udlandstur gik i år til 
Bornholm og København (man er vel fynbo…)
En helt igennem fantastisk tur. Om mandagen 
blev kramningen endda givet løs!!!! Det siger 
vel alt.

21. juni
Vi har alle øvet fredag og i dag med TV-2 san-
ge. Nu skal det sættes sammen til en koncert 
sammen med Steffen Brandt for fyldte huse. 
En helt igennem magisk aften, der jo ikke blev 
mindre magisk af en landskamp i Parken. 4-1. 

22.-25. juni – sidste uge
Tirsdag. Formiddagen går med lidt oprydning 
og ikke mindst Lanciersøvning med Mette 
Oscar. Om eftermiddagen gør vi klar til Gal-
la-fest om aftenen. De store galla-skrud er 
fundet frem, køkkenet har lavet den lækreste 
middag, der bliver danset lanciers og taget 
billeder. 
Efterfølgende er der koncert med Morten Gar-
næs og hans NightFlight. #funkmylife

Onsdag. Vi gør rent på skolen fællesområder 
i løbet af dagen. Et nødvendigt, men faktisk 
meget hyggeligt onde. Det hele krydret med 
mindebogsskrivning.

Torsdag. Gåtur til stranden. Sidst på dagen 
begyndes den smertefulde nedpakning af 
værelserne.

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.

26. juni
Sidste dag på Viby Efterskole for årgang 
20/21. Det bliver en meget højtidelig og flot 
afslutning med fællessang, taler, udlevering 
af prøvebeviser og efterskolebeviser. Dagen 
er på én gang tårevædet og livsbekræftende. 
Nu skal vi faktisk hjem, men vi er i den grad 
også klar til at gå videre!!!

FORTSAT fra side 25
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„Hvad skal du efter sommerferien?“
„På efterskole”.
„same“
 “Hvad med dig?“

Vi kender alle sammen en, der har gået på ef-
terskole, og vi ved allesammen nogenlunde, 
hvad det er.
Og så alligevel ikke helt.
For mig var det i hvert fald den her ting, der lå 
helt vildt tæt på og langt, langt væk på samme 
tid. Jeg vidste sådan grundreglerne. Jeg ville 
komme til at leve med folk på min alder, og jeg 
ville komme til at have det, jeg interesserede 
mig for, inkorporeret i min hverdag.
Men det er en del mere end det. Så lade mig 
prøve at forklare efterskolen (mere specifikt 
Viby efterskole) for en, der ikke har prøvet det 
før.
 
Ja, Viby efterskole er et fællesskab, det er mu-
sik, det er dans, og det er teater, men det ved 
du allerede. Så lad os tage fat i noget andet.
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Lad mig lave en liste, så kan det være du fanger stemningen.
 
Viby efterskole ( i mine øjne )
- At stå op 2 minutter før morgenmad og komme ud stadig halvsovende.
- At bruge alle sine penge på snacks i Rema, og at de så er væk inden ugen er omme.
- At sidde i Amfi (der hvor vi har samling) og lytte til René (forstanderen) fortælle os om endnu  
 en livsværdi.
-  At synge med på Mamma Mia, med vores kokke, imens man laver mad i køkkenet.
- At nægte at forlade fællesområderne om aftenen, før du har sagt godnat til alle.
- At synge falsk med på karaoke sammen med aftenvagten.
- At klappe af hinanden, bare for at træde ind i et rum.
- At vågne op og se, at endnu en person har farvet sit hår.
- At vågne op hæs, fordi du dagen før skreg dine lunger ud til åben scene.
- At sidde på værelserne og snakke om lærerne.
-  At have travlt med et kreativt projekt og opdage, at man har brugt over 1 time allerede.
- At sidde i stilletimen og snakke om alt mellem himmel og jord, med sine roomies.
- At sidde lørdag aften og se Hamilton eller Aladdin i Amfi med hele skolen. Alle har tæpper, is,  
 popcorn og puder med.
- At være med til endnu en workshop med folk udefra.
- At sidde og snakke gossip med lærerne i opholdsstuen.
- At sidde til frokost og snakke om, hvor hurtigt tiden går, og hvor meget man hader det.  
 For året må bare ikke slutte. Tiden må bare gerne gå i stå.
 
Og meget, meget mere. Måske gav det her dig et indblik, måske kunne du ikke bruge det til en 
skid, men det her er altså Viby for mig. I hvert fald en lille del af det.
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Et betydningsfuldt år, men ikke det bedste…
I år er det 10 år siden, at jeg startede på Viby. 
Jeg havde en stor forventning om, at de her 2 
år på efterskole skulle være de bedste år i mit 
liv. 2 år, som jeg aldrig ville glemme. Da jeg gik 
i 9. klasse havnede jeg i et sort hul. Jeg kom 
til efterskolernes dag og blev skrevet op til 10. 
klasse. Jeg fik af vide, at jeg ikke kunne være 
sikker på, at få en plads næste år, men der var 
en plads nu i 9. klasse og så var jeg sikret en 
plads i 10. klasse året efter. Jeg fik weekenden 
til at tænke over det. Det var en meget stor be-
slutning og skulle tages så hurtigt. Jeg havde 
det dårligt i den klasse, jeg gik i, så jeg vidste 
at der skulle ske noget. Så en uge efter star-
tede jeg på Viby. Jeg var meget spændt på at 
skulle starte. Nu skulle jeg jo have de bedste 
år i mit liv. Sandheden er bare den, at det før-
ste år var meget hårdt for mig. Alle de andre 
havde kendt hinanden i 2 måneder og havde 
allerede fundet dem, de gerne ville snakke 
med. Så jeg endte lidt uden for fællesskabet. 
Jeg havde spillet teater, siden jeg var 10 og 
glædede mig til at skulle spille teater. Men jeg 
startede kort før rolleuddelingen. Jeg var så 
”heldig”, at blive instruktørassistent-assistent. 
Det var jeg godt nok ikke særlig tilfreds med. 
Vi havde en instruktør, der hed Steffen Rode. 
Steffen var en meget sjov type, men jeg må 
sige, at mange af hans guldkorn har jeg taget 
til mig. Han sagde f.eks. at man skulle forgylde 
lorten. Med det mente han, at hvis man f.eks. 
havde fået en rolle man ikke ville have, så måt-
te man forgylde den og få det bedste ud af 
den. Han brugte også meget tid på at fortælle 
hvor svært, det var at blive skuespiller og man 
ikke var sikker på jobs bagefter. Han fortalte 
os også om, at den dag hans far døde gik han 
ind og spillede forestilling om aften. Til det vil 
jeg sige respekt for det, men nogen gange 
skal man huske, at det bare er teater.

Da vi havde sidste dag i 9. klasse havde jeg 
det meget ambivalent. Selvfølgelig var jeg lidt 
ked af det, for der var da nogle mennesker jeg 
kom til at savne, men jeg glædede mig faktisk 
også til at få en ny start, hvor jeg kunne få lov 
til at være mig selv.
Jeg startede i 10. klasse og nu skulle mit fan-
tastiske år bare komme. Og ja det gik klart 
meget bedre. Jeg var meget mere mig selv 
og var lidt ligeglad med, hvad folk tænkte om 
mig. Jeg tog initiativ til en masse forskelligt. 
Jeg stod for fester, blå bog og trøjer mm. Det 
var lige mig, men det var desværre stadig 
svært. Viby har ændret mange ting i mit liv 
og det har klart været et vendepunkt, men de 
bedste 2 år i mit liv, det var det desværre ikke.
Jeg fandt ud af i løbet af 10. klasse, at jeg ikke 
skulle være skuespiller. Jeg syntes ikke, jeg 
var god nok i forhold til de andre. Og jeg troe-
de ikke på, at jeg ville blive en af de ca. 30, der 
kommer ind på (teater)skolerne. Så nu skulle 
jeg ud og erobre verden som guldsmed. Det 
blev desværre ikke til noget, da jeg ikke kunne 
få en elevplads. Jeg startede så i TV-bran-
chen og arbejdede mig op fra runner til lydas-
sistent til lydmand. Jeg har fået oplevelser, jeg 
ikke ville have været foruden. Jeg har lavet 4 
sæsoner af Paradise Hotel. Jeg har lavet Go´ 
morgen Danmark, Danmark har talent, Korp-
set, Ex on the beach og meget mere. Jeg har 
rejst rundt i forskellige lande med mit arbejde.
Nu er jeg i gang med at uddanne mig som lyd-
mand, hvor jeg er færdigudlært i januar 2022. 
Jeg er kommet tilbage til at lave teater og det 
er fantastisk. Jeg møder overraskende man-
ge, der har en forbindelse til Viby i branchen 
og det er dejligt. Jeg tænker tit på Steffens 
ord. Der skal mange lorteopgaver til, før man 
kan lave det man allerhelst vil, men forgyld lor-
ten, så bliver det sjovere.
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Alle veje fører til Rom. Alle veje fører til Viby.
Før du valgte Viby efterskole fandt du din vej 
hertil.
Måske mødte du en, der har gået på Viby 
efterskole - måske ledte du efter noget i din 
interessesfære.
Måske faldt dit valg på musik, dans, musical 
og bæredygtighed.  Måske ville du gerne til 
Fyn; der er mange muligheder for at gå på 
efterskole. Du kender selv din vej her til Viby 
efterskole. 
Måske har du allerede nu sendt stafetten vi-
dere og fortalt om din tid på Viby efterskole og 
dermed været til inspiration for en.
På efterskolen er det mødet med mennesker 
og mødet med dig selv i en ny kontekst, der 
giver dig mulighed for at opleve og lære, finde 
ind til kernen i dig og den vej, du gerne vil gå. 
Muligheden for at møde en mangfoldig skare 
af mennesker. Nogle vil du straks have noget 
til fælles med, andre vil du få noget til fælles 
med efterhånden, og nogle vil du have i dit liv 
for altid, I bliver hinandens katalysatorer og 
bindeled så I i fællesskab får noget til at vokse 

og gro. At turde bringe dig selv i spil, og mø-
des… og give dit år på Viby det helt særlige, 
som opstår i fællesskab.
Jeg gik på efterskole tilbage i 1983/ 84, nog-
le år efter blev jeg kærester med en fra efter-
skolen… vi blev gift og fik tre døtre… to af 
dem har gået på Viby efterskole i henholdsvis 
2008/2009 og 2010/11.
Og deres valg af Viby efterskole er min vej 
hertil, hvor jeg følger med i hverdagen på de 
sociale medier Facebook og Instagram og via 
bestyrelsesarbejdet.
På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke 
alle ansatte på Viby, forældre og elever for 
omstillingsparathed i en meget anderledes 
Corona-tid. Bestyrelsen er dybt imponeret af 
ledelse, lærer og TAP’er, der fandt nye veje og 
nye ideer til undervisningen og aftensamlinger 
mm.  Vi ved det var en stor omvæltning som 
krævede på alle plan. 

TAK TIL JER ALLE.
Efterskoleåret 2021/22 er godt i gang
…NYD DET.

VIBYS URANSAGELIGE VEJE
Af Anne A. Schønemann, bestyrelsen
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For snart 3 år siden stod min datter Cecilie i New York; blandt 3000 ansøgere var hun kommet 
igennem nåleøjet og ind på New York Film Academy (NYFA) på deres musicallinje. En drøm var 
blevet til virkelighed. 
D. 3 december 2021 bliver en anden drøm virkelig. Min og min kone Ingers musical ”M for Mar-
riage” får premiere på The Triad Theatre i New York, et off-broadway teater. Her er deres egen 
liste over andre som har optrådt på The Triad. 
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Some of the notable performers who have performed on the Triad stage include  
Martin Short, Kristen Wiig, Kevin Hart Ryan Reynolds, Matthew Broderick, Bob 

Weir(Grateful Dead), Vanessa Williams, Jake LaMotta, Broke Shields, Paul Rudd, 
David Steinberg, Slash, George Bensen, Greg Allman, Gavin DeGraw, Bebe 

Neuwirth, Jim Dale, Peter Boyle, Tracy Morgan, Tommy Tune, Ben Vereen, Air 
Supply, Dion and many others. 

Lady Gaga made her first professionel debut on the Triad Stage as part og the 
Circle.  In the 1980´s Christopher Walken, Elizabeth Tayler, Liza Minelli, Jack 

Nicholson, Robert DeNiro and many other well known performers would use The 
Triad for their own weekly private performances.
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Og hvordan er vi, fra lille Danmark, så havnet i 
selskab med så mange store navne. 
Cecilie skulle på NYFA synge en sang på 
sit modersmål og valgte en fra vores musi-
cal. Carl Danielsen, hendes lærer i Acting in 
musical theatre, spurgte efterfølgende, hvor 
den sang kom fra. ”Den har min mor skrevet” 
sagde hun, de hørte et par numre mere og 
spurgte ind til musicalen. Cecilie fortalte om 
den, hvortil de spurgte: “Hvem har skrevet 
manuskriptet”. ”Det har min far”.  Deres ef-
terfølgende kommentar satte sådan set hele 
processen i gang. ”Den musical mangler vi på 
Broadway”.
Mens Cecilie boede i New York lavede vi audi-
tion, fandt et cast og fik dem til Danmark, hvor 
vi indspillede sangene i Coronastudiet i Thor-
sø.  Dengang et helt almindeligt navn, men vi 
har da joket med, at det var da også dumt at 
indspille i et studie med det navn. For som alle 
nok ved, så kom Corona og satte alting i stå. 
Men så endelig fik Broadway lov at åbne igen 
og Dave Rappaport som spiller Mr. M i fore-
stillingen havde forelagt vores musical for The 

Triad og de ville gerne have os på plakaten.
Efter mange, mange, mange timers arbejde 
med at skaffe sponsorer, lave aftaler med The 
Triad, leje microports, lave plakat, holde prø-
ver med skuespillerne over zoom, finde ko-
stumier (i øvrigt et kendt navn på Viby, Maria 
Dannevang Thomsen),lave aftale med kostu-
mier i New York, finde studier i New York, hvor 
vi kunne øve etc. etc. - så bliver drømmen en-
delig til virkelighed. Vi tager til New York d. 
27. november og har de sidste prøver inden 
premieren. Så når I læser dette, så har vi haft 
premiere og spillet den sidste forestilling d. 
12.12. 
Efter 6 forestillinger, og en masse erfaringer 
rigere, er vi hjemme igen og jeg er i gang med 
9 to 5 på Viby Efterskole. 
The Triad inviterer producere ind til forestillin-
ger, som de tror kunne være interessante for 
producerne at sætte op på andre scener….
men det er fremtid og ingen ved hvad fremti-
den bringer. 
Hvem ved, måske det er The American dream 
for os og M for Marriage. 
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Af Carsten Kiørbye Bertelsen, teaterlærer og instruktør
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MUSICALEN 2022 - 9 TO 5
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SPILLEPLAN
Torsdag d. 03. februar kl. 19:00  Premiere
Fredag  d. 04. februar kl. 19:00 
Lørdag d. 05. februar kl. 14:00 ( Gammel elevdag )
Søndag  d. 06. februar kl. 10:00 ( Reserveret til forældrene )
Søndag  d. 06. februar kl. 16:00 ( Reserveret til forældrene )
Mandag  d. 07. februar kl. 19:00 
Tirsdag  d. 08. februar  kl. 19:00 
Onsdag  d. 09. februar kl. 19:00
Torsdag d. 10. februar kl. 17:30

Billetter købes via vores hjemmeside:
https://www.viby-efterskole.dk/musical-2/musicalen-2022-9to5/



MUSICALEN 2022 - 9 TO 5
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JUBILARER 2020

46

V I B Y  L I G E  N U V I B Y  L I G E  N U

5

10

25



JUBILARER 2021

V I B Y  L I G E  N U V I B Y  L I G E  N U

47

5

10

25



V I B Y  L I G E  N U



MEDARBEJDERSTAB
Oktober 2021

BESTYRELSEN
Oktober 2021

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
Henriette Johansen
Aaron Le
Simone Ballan 
Gert Kolding
Kamilla Hoxer Frøstrup
Jonas Hansen
Anne Mette Roest

Lærer
Lærer
Adm. leder
Sekretær
Lærer 
Lærer
Lærer
Pæd. leder
Forstander
Lærer
Lærer
Lærer/Instruktør
Lærer
Rengøringsassistent
Lærer
Pedel
Lærer
Lærer
Lærer
Køkkenchef
Pedel/Pædagog
Køkkenassistent
Lærer
Lærer ( barselsvikar )
Kok
Kost og ernæringsassistent
Kok ( barselsvikar )
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 2021
Ansat 2021
Ansat 2021

  

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

Bestyrelsesformand
Næstformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem
Suppleant

Nr. Aaby
Nr. Aaby 
Horsens 
Odense 
Kolding
Faaborg
Vejle
Nr. Aaby
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ELEVBILLEDE
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20-21
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