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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 2022 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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Jeg kom til skolen, splittet mellem mine inte-
resser, usikker på hvem jeg var og hvad jeg 
ville og med en brændende lyst til at finde det 
fællesskab, der havde været udenfor min ræk-
kevidde gennem det meste af mit skoleliv. Jeg 
var fast besluttet på, at dette skulle blive en ny 
start, og en chance for at genskabe mig selv. 

Set i bakspejlet, så var det måske ikke den 
bedste tilgang, for det ledte til utallige stun-
der, hvor jeg følte at jeg ikke havde ændret 
mig nok, og hvor jeg satte mine egne behov 
til side for at jagte den “nye” mig, hvilket næ-
sten kun resulterede i stress og irritation. Det 
fyldte så meget for mig i starten af skoleåret, 
at jeg næsten glemte at lade mig rive med af 
alle de ting, der var at opleve, fordi jeg følte at 

jeg skulle bevise noget overfor mig selv. Jeg 
var jo trods alt på øvet niveau i både musik 
og teater, så det skulle jeg vel leve op til. Jeg 
skulle sætte mit præg, vise mit værd og udvik-
le mig så meget som overhovedet muligt, for 
jeg er her jo kun et år, og alle siger at det flyver 
så hurtigt, og alle siger at efterskole bliver den 
bedste tid i dit liv, og hold nu kæft, hvor var der 
meget helt unødvendig stress! 
Det viste sig jo faktisk, at jeg først begynd-
te at blive den person, jeg gerne ville være, 
efter jeg slap tøjlerne, og lod mig falde ned i 
det fantastiske samvær og de unikke stunder, 
skolen havde at tilbyde. Først, da jeg begynd-
te at nyde dagligdagen og begyndte at tænke 
mere på venskaber i stedet for meningsløse 
bedrifter, oplevede jeg rigtig forandring. 
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Der er ikke noget at leve op til. Jeg har man-
ge nye færdigheder og gode minder fra Viby, 
men det der virkelig hænger ved, er de be-
kendtskaber, jeg har gjort mig. Livsvenner. Og 
så kan det godt være, jeg ikke fik lavet den der 
scene færdig, eller opsat alle de numre, jeg 
havde arbejdet på, det har jeg jo for fanden 
resten af mit liv til. Det, jeg til gengæld aldrig 
kommer til at opleve igen, er at gå ind i et lo-
kale og se alle de mennesker, der i dét øje-
blik betød hele min verden. Dét, at sidde sene 
nætter med mine roomies, og snakke om alle 
de ting, vi havde planer om at lave i morgen, i 
pauserne, i weekenden. Når jeg ser tilbage, er 
det ikke alle de vilde, fede ting jeg gjorde på 
skolen, men derimod de små ting, jeg savner. 
Et år på Viby gjorde mig sikker i, at jeg ville gå 
efter musikken. Det gav mig mod til at udgive 
sange. Det viste mig, hvor fedt det er at spille 

bas i et band, hvilket også har gjort, at jeg nu 
rejser over en time hver dag for at kunne netop 
det. 
Det har vist mig hvor meget federe det er at 
være lidt dum og grine i stedet for at tænke 
hele tiden, og det har lært mig mere ydmyg-
hed, for jeg tror aldrig jeg kommer til at møde 
en så stor flok mennesker med så megen ta-
lent, nok til at imponere mig hver eneste dag. 

Kære nuværende og fremtidige elever: Nyd nu 
for helvede dagligdagen, og lad være med at 
stresse så meget over, hvem I gerne vil blive. 
Viby blev transformerende for mig, helt uden 
at jeg skulle tænke over det. Gør hvad I har 
lyst til nu, for det er så sjældent man får mulig-
hed for netop dét. 
Kærlig hilsen, en nu helt forandret: Christian 
Holm Skyum (Årg. 21/22)
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Af Christian Holm Skyum



DAGBOGEN 2021/22

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

8. 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.

Introugen (uge 32)
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.

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

25. 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.

9. september
Årets første ”Åben Scene” løber af stablen. 
Her er der både plads til de forskellige musik-, 
danse- og teaterhold samt diverse blandede 
indslag.

10. september
Multisalen er lånt ud til Cirkus Mascot, og 
græsplænen bag omdannet til en blanding 
af zoologisk have og festivalby. En forestilling 
specielt for Viby. Alt var fantastisk, dog mang-
lede elefanterne….
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17.-19. september
Koret ”Syng Selected” bor og øver på skolen 
hele weekenden. Det kulminerer med en kon-
cert søndag eftermiddag.

20. september
Workshop i Ska/Reggae-musik om eftermid-
dagen og efterfølgende koncert med Babylo-
ve & 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 inten-
sitet., der følger med.

25.-26. september
Første obligatoriske weekend. 
Lørdag har vi gensynsdag, hvor sidste års 
elevhold kommer på besøg. Gensynsglæden 
er stor, synlig og med et meget højt dB-tal. De 
to elevhold optræder for hinanden med stor 
succes.
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 
rundvisning af elever og efterfølgende ople-
ver 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.
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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 elever-
ne op som et ur – så de aldrig går i stå. 
I en undersøgelse, som Efterskoleforeningen 
tidligere har sendt på gaden, er der en foræl-
der, 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 bevidst 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 fø-
lelser 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 tro-
en – ”der findes noget større end mig”. Her er 
fortiden 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. 
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Mens den førstes autoriteter traditionelt var 
forældrene, læreren og præsten, er den an-
dens autoriteter terapeuten, reklame- og me-
diepersonen samt livsstilsproducenten. Efter-
som selvet 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 subjek-
tivt. 
I det verdensbillede kan alle generationerne 
mageligt være sammen. Der er kun et pro-
blem: det virker ikke!
Der er ikke noget, der tyder på, at den dybe 
koncentration om egne behov og ønsker fak-
tisk 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 andre i al almindelighed, men som i stort 
og småt er i stand til at se tingene fra an-
dres synsvinkel og kan forholde sig en smule 
selvironisk til sig selv – sådan lidt ovenfra og 
ned.
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 Brinkmann 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 
sammen skal bygge dette skoleår – og der-
med vores fællesskab – på.
Det er også karakteristisk for vores samfund 
og den tid, vi lever i, at vi søger mening i op-
levelser. 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 tiden ud med lidt underholdning – giver 
den ikke mening.
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. 
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Af René Holm Hansen, Forstander
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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, kreativitet, af åbenhed, af rummelig-
hed 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. 
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 kas-
sen 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 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 ER KUN NOGET
I KRAFT AF ANDRE FORTSAT
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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.

Et efterskoleophold lever faktisk også bedre 
op til OL-sloganet end OL selv gør: ”Den vig-
tigste 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!

Vi vil gerne opfordre jer til at ville noget med 
jeres 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” mel-
lem 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 2021/22, og vi skal sammen skabe et godt 
ophold. 
Et efterskoleår, hvor I hver især vil møde andre 
unge med forskellig baggrund og fra forskelli-
ge egne af landet. I skal opleve et fællesskab, 
som kommer i centrum – et forpligtende fæl-
lesskab. Det betyder, at hensynet til kamme-
raterne, og det man er fælles om, nødvendig-
vis 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 und-
være 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 samfunds-
mæssigt 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 em-
pati. At kunne sætte sig ind i en andens per-
spektiv og forstå.

Det er med denne baggrund, at vi har define-
ret de klare og trygge rammer – eller grund-
regler, vi som skole sætter for jeres ophold. 
For at I ALLE kan fokusere på det væsentlige; 
jeres personlige udvikling igennem et forplig-
tende 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 
hinanden med at vi alle bliver synlige og sprin-
ger 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 
efterskoleophold.

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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Jeg har altid være moden af min alder, det har 
jeg i hvert fald ofte fået at vide. Hvorfor så tage 
et ekstra års skole, og ikke bare gå direkte på 
gymnasiet?
Jeg tror de fleste kender én, der har omtalt ef-
terskole som “spild af tid”, og især for én som 
mig, skulle det derfor være endnu mere “spild 
af tid”. Så hvorfor tog jeg på efterskole? Det 
gjorde jeg for MIG. Fordi man altid kan udfor-
dre livet mere. Det citat forfølger mig, og det vil 
det nok altid gøre; UDFORDR LIVET. På Viby 
Efterskole bliver man tvunget til at udfordre 
sig selv, livet, sine grænser, sit band, sin lærer 
og sine venner - fra du løber til morgenma-
den med dine roomies (selvfølgelig i nattøj) 1 
minut før dørene lukker, til du spæner ned til 
din egen seng, når du hører nattevagten dre-
je nøglen rundt. Man udnytter hvert minut på 
den skole! Og ja, det kan godt være bruseren 
er 117 år om at blive varm, og det nærmest er 
umuligt ikke at forstuve sin ankel til dans, men 
helt ærligt? Du bor med dine venner, der efter 
urealistisk kort tid, føles som familie? Og du får 
lov at udfolde dig selv gennem dine yndlings-
aktiviteter 24/7? Lyder som en fair deal, hvis 
du spørger mig.

Lærerne er ikke bare lærere. Lærerne præger 
det uforglemmelige skoleår, og jeg har aldrig 
haft så personlig og ligeværdig en relation til 
lærere, som på Viby. Det, at man kan have 
interne jokes, kælenavne, og grine sammen 
med lærerne er nok kun noget, man oplever 
et sted som på en efterskole.

Fagene er ikke bare fag. Aldrig har det været 
så fedt at leve gennem læring, og det at man 
kan vælge mellem ikke én, men 3 LINJER, og 
ikke én, men 3 KLASSER? Jeg gik selv i den 
allerførste F-klasse, og kan understrege at ef-
terskole ikke gør én skoletræt, men tværtimod 
forstærker ens evne til at tænke frit. Alle fag 
passer på en eller anden måde sammen, uan-
set om de er kreative, praktiske eller boglige.

Sangene er ikke bare sange. Når du er stop-
pet på Viby (det gør man dog aldrig helt men-
talt) forfølger musikken dig også. Uanset hvor 
du går, kan du høre Viby: Titelsangen fra mu-
sicalen, den dér sang fra Åben Scene hvor du 
for første gang optrådte helt alene, dit danse-
holds vildeste optræden, eller yndlingssangen 
til Storekor.

Så Viby er ikke bare Viby. Og jeg er ikke den 
samme som før. Jeg har fået relationer og 
kundskaber som slet ikke kan sammenlignes. 
Jeg har fået øjnene op for en masse nye mu-
ligheder, interesser og mennesker, som har 
gjort mig til den jeg er nu. Jeg ville ikke bytte 
mit år på Viby for noget, og uanset hvor jeg nu 
tager hen i landet, kan jeg møde en gammel 
Viby-elev. For vi er overalt nu. - Men kun en 
sang, en dans, et stykke væk.

Af Emma Laudrup, 21/22
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28. september.
Temadag. Poetry-slam dag på Viby. Der blev 
produceret og fremvist enorme mængder 
slam. Og det var bedre end ordet lyder. Noa 
blev valgt som den bedste Slammer fra Viby, 
skal derfor til DM i Poetry-slam senere på året.

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

12. oktober
VibyX har for første gang besøg af (og skal pit-
che for) Advisory-boardet.
Vi får om aftenen besøg af Musikkonservato-
riet fra Århus og deres rytmiske linie. De giver 
en fed koncert, og bagefter er der ArtistTalk 
for de interesserede. Og det er mange.

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

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

1. november
Om eftermiddagen er der musical-intro. Årets 
musical ”9 to 5” nærmer sig. Eleverne skal 
ønske hvad de gerne vil arbejde med - og 
det skal de gøre på oplyst grundlag. Derfor 
bruges hele eftermiddagen på at høre om de 
forskellige opgaver - især dem man ikke nød-
vendigvis undervises i til daglig, fx kostume, 
rekvisit, sminke, PR, sceneteknik, lyd og lys. 
Om aftenen endnu en gang Åben Scene. Og 
eleverne holder sig ikke tilbage.

6. november
Jubilæumsdag med dobbelt op. Pga corona 
var dagen aflyst sidste år. Besøg af de elever, 
der gik her for 5&6, 10&11 og 25&26 år siden. 
Et rart gensyn med eleverne fra 95/96+96/97 
-, 10/11+11/12 og 15/16+16/17-årgangene. På 
programmet er en fortælletime med René, 
kaffe og middag, og ”runden”, hvor alle fortæl-
ler om, hvad de har bedrevet siden tiden på 
Viby. Som lærer kan man kun blive glad og få 
fornyede kræfter sådan en dag. Men der var 
godt nok mange mennesker på skolen den 
dag!
Om aftenen blev tre-retters menu serveret for 
alle 6 årgange i multisalen, hvorefter der var 
musicalminder og fællessang.

7. november
Forældredag på Viby. Vi gentager succesen 
fra de sidste år, hvor vi kombinerer forældre-
samtaler med det at lade forældrene være 
efterskoleelev for en dag. Der blev snakket 
med kontaktlærere og faglærere. Forældrene 
prøvede kræfter med dans, kor, teater, ERT, 
gåture og meget andet.
Sidst på dagen er der hyggelig spisning i de 
enkelte kontaktgrupper rundt omkring på 
skolen, og efterfølgende optræder elever og 
forældre for hinanden. En god dag, også i år.
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10. 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 såvel 
det kunstneriske som det tekniske - og klarer 
det med bravour.

Uge 46
Brobygning. To ungdomsuddannelser afprø-
ves i løbet af ugen. Har jeg nu valgt rigtigt eller 
skal jeg huske: ”Udfordr livet”?

19.-21. november
Musik-camp på Viby. Vi havde besøg af ca 25 
7.-9. klasses elever, der skulle smage lidt på 
Viby-livet. Og det fik de lov til. Vi håber at se 
mange af dem senere som Viby-elever.

25. november
VibyX deltager sideløbende i Danish Entrepre-
neurship Award. Der er finale om fredagen. 
Flere grupper med i finalen, dog uden at løbe 
med laurbærene.

27. november
DM i Poetry-slam. Noa er afsted og kontakt-
gruppen er med som heppekor. Det hele går 
fantastisk og Noa nupper sølvmedaljen.
Samtidig er der danse-/kontakt-improworks-
hop med Dorte Bjerre Jensen for en gruppe 
elever her på Viby. Dagen slutter med finalen 
i Den store Bagedyst og Zombie-fangelege 
i bakkerne omkring Viby. Altså bare en gen-
nemsnitlig lørdag på Viby………

28. november
Den årlige JuleKlippeKlistreHyggedag er i år 
lagt på en søndag.
Alle hygger og tvinges til at snakke sammen, 
da WiFi’en ikke kan komme frem for dinglende 
sølvpapirsting og andet glimmer.

2. december
Nogen siger, at om eftermiddagen gik en ud-
valgt skare Lucia-optog på det lokale pleje-
hjem, Kongshøjcentret. Ikke en kaffekop og 
et øje var tør(t). Bagefter æbleskiver og soda-
vand.

5. december
Lillekor optræder i Nr Åby Kirke. Som altid 
smukt og rørende. Og dejligt at prøve en an-
den akustik end Amfis.

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 både torsdag og fredag 
aften. Salen er fyldt begge dage med en blan-
ding af forældre, øvrig familie og tidligere ele-
ver. To fantastiske aftener, og der er ikke et øje 
tørt under Lucia-optoget, der kan bringe selv 
vrisne ældre mænd i julestemning.
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Sådan kan det nogle gange føles at gå på 
efterskole. At leve og bo i din helt egen lille 
boble. Langt væk fra diverse livslinjer og langt 
væk fra verdens trusler. Men det kan være ret 
skræmmende bare sådan at bo i en lukket 
boble.
Hvad skal der til før at vi tør hoppe i med beg-
ge ben? Hvad skal der til før at vi gør, før det 
for sent?  For vi hoppede alle sammen, uden 
at vide hvordan vi ville lande. Vi sprang ud i det 
og skabte venskaber fra nær og fjern. Vi prø-
vede nye ting, lærte nye ting og fuckede må-
ske engang imellem op… Det er okay… alle 
skuffer over tid, men det er nu ikke en skuffel-
se at fejle. Og uanset hvor meget du så føler, 
du har præsteret i år, så har du i hvert fald 
imponeret mig. For alle kan noget, og alle vil 
noget. Så mange forskellige mennesker sam-
let på et sted, som danner dette fællesskab 
sammen. Lever sammen, danser sammen, 
griner sammen, synger sammen og hygger 
sammen. Jeg synes, det er imponerende, så 
meget vi har opnået i år sammen. 
Året har været fyldt med en masse lærerigt, 
både socialt og fagligt, og jeg vil tage så me-
get med mig, som overhovedet muligt. Men 
især alle jer, vennerne. Jer vil jeg altid have tæt 
på mig, for Uanset hvad jeg laver, uanset hvor 
jeg står, ved jeg mine amigos de er med mig 
hvor jeg går. Ligesom mine amigos er der for 
mig, så er jeg der også for dem. Jeg går gen-
nem ild og vand, hvis det er det jeg skal. Lidt 
noget andet end folkeren… Go make yourself 
some friends or you’ll be lonely. Den sang har 
alle vist hørt deres forældre synge. Her var det 
ikke ligefrem forældrene, der sang den, men 
måske mere lærerne. Lærerne. Et sjovt ord at 
beskrive dem med. I sidder jo lige deroppe. 
For mig er I så meget mere. I er med i det 
kæmpe fællesskab vi sammen har dannet. 
Vibyånden og alt det der… I har sat grundste-
nene, der har dannet sammenholdet. Uden jer 
ville der slet ikke være nogen Vibyånd.

Jeg ved ikke med jer, men jeg har skabt ven-
ner for livet. You’ve got a friend in me. Venner, 
jeg desværre lige om lidt skal sige farvel til. 
For om lidt bliver der stille… om lidt er det for-
bi. Det er underligt, hvordan tid nogle gange 
kan påvirke. Jeg føler, jeg har kendt jer altid. 
Men da vi havde rengjort værelset og det stod 
tomt, var det som i går, vi pakkede ud. Nogle 
ting slutter ved starten. Vi startede på et tomt 
værelse, og vi slutter på et. What happened to 
the wonderful adventures? The places I had 
planned for us to go? Før efterskole havde jeg 
en masse tanker og ideer om, hvad jeg gerne 
skulle opnå i år. Jeg skulle være mere social, 
få en masse nye venner og være den BEDSTE 
musiker. Jeg ved ik’ lige hvor meget, der rent 
faktisk skete, men det gør mig ikke så meget. 
Jeg har fået så meget med. Jeg blev ikke den 
bedste musiker, men jeg synes da selv, at jeg 
har forbedret mit dans…   
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Nu er der snart sommerferie. Vi skal kaste os 
i bølgerne, der slår mod kysten ind. Og når 
den er forbi, skal vi starte et nyt kapitel. Jeg 
selv skal starte på gym. Jeg er mega-nervøs. 
Jeg har ikke lyst til at efterlade alt det her, at 
efterlade jer. Kys det nu det satans liv, og grib 
det, fang det før det er forbi. Meget sandt. Jeg 
har prøvet at indfange så mange gode minder 
og stunder som overhovedet muligt i år. Jeg 
har skrålet med på karaoke, så min stemme 
var død dagen efter, danset med på flashmob, 
spillet spil og grint så meget, at jeg fik ondt 
i maven. Jeg har grædt over at det hele ville 
slutte. Jeg har været vred over, at jeg overho-
vedet startede. For hvorfor få alle disse ven-
ner og skabe det her fællesskab for at det så 
skal slutte for altid? Det er underligt, hvordan 
tid kan påvirke. Når tiden går baglæns, vil jeg 
gøre det hele igen og igen og igen. Når tiden 
går baglæns, vil jeg miste jer igen. Hvis jeg så 
kunne spole tiden tilbage, så ville jeg citere en 
af mine yndlings Nik og Jay sange for mig. Lev 
mens du gør det, elsk mens du tør det.  Men 
det kan man jo ikke… hul i det.
How about love? I har gjort mig, til mig. Uanset 
om I så var mine bedste venner, eller ej. Så har 
I alle, hver og en, været med til at skabe det 
her år for os, men I har også været med til at 
skabe mig. Og det er jeg så fandens taknem-
melig for. Det har været så ufatteligt befriende 
at kunne være et sted, hvor der er plads til at 
du kan vokse og udvide dine horisonter. Let 
it blossom let it flow. Det har jeg ikke oplevet 
før, så tak.
Hvad det er de vil med livet? Det kan kun de 
selv forstå. Hvad nu? Hvem ved? Vi finder vel 
ud af det. Men uanset hvad, så vil Viby altid 
være en speciel og betydningsfuld periode i 
mit liv, der vil ligge mit hjerte nært. Og der er 
altså ingen Viby uden jer. Uden jer alle sam-
men. Åh de smukke unge mennesker, gid de 
længe leve må. 
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Hej alle
Jeg har fået lov til at holde en Sankt Hans-ta-
le for jer og det er jeg meget glad for, da jeg 
ikke altid synes, at jeg får sagt alt det jeg har 
lyst til. Jeg vil starte med at snakke lidt om 
hvad Sankt Hans egentlig er. Sankt Hans er 
en fejring af midsommeren, vi har her i Nor-
den. Og inden jeg begyndte på denne tale, så 
researchede jeg lige lidt og fandt en historie 
skrevet af en mand ved navn Olaus Magnus 
fra 1555. Han beskrev en aften hvor alle quote 
unquote, samledes trods køn og alder. Den 
historie hæftede jeg mig lidt ved, da jeg synes 
at den beskrev vores aften her meget godt. 
Jeg mener bare at det lige er i vores Vibyånd, 
for her omkring bålet, eller man kan nærmest 
sige på Viby, er der plads til alle uanset køn, 
alder og seksualitet. Den tanke kan jeg rigtig 
godt lide og sådan burde det jo også være alle 
andre steder. I den sammenhæng vil jeg me-
get gerne have lov til at citere Selmas smukke 

sang, hun har skrevet om dette år. Da jeg før-
ste gang hørte Selma fremføre den, var jeg al-
lerede gået lidt i gang med talen, og da jeg så 
hørte denne her virkelig søde linje, tænkte jeg 
på denne aften. Sætningen var: ”Mød mig ved 
åen, her er der frit”. Den sætning kunne jeg 
virkelig godt lide og det mindede mig om Olau 
Magnus’ historie, for her ved åen eller bålet er 
her frit, så her mødes vi. Viby er stedet, hvor 
der er plads til alle. Sådan er det ikke mange 
steder, så hvis der er noget, jeg for alvor i år 
har lært at sætte endnu mere pris på end jeg 
gjorde i forvejen, så er det, at der skal være 
plads til alle. Og jeg synes også at det er den 
indstilling vi skal tage med videre herfra. For-
di jeg tror vi alle har oplevet, at et fællesskab 
hvor der er plads til alle, er det rareste at være 
en del af.
Personligt har jeg altid holdt meget af Sankt 
Hans. For mig markerede det starten på som-
meren og især sommerferien. Da man var 
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barn, kunne det jo ikke blive bedre end at få 
seks-syv uger fri fra skole, men i år kan jeg 
ikke været andet end en smule sørgmodig ved 
denne tanke. Jeg ved godt, at vi ikke snakker 
om det, men nu kommer jeg desværre til at 
gøre det lidt. Vi kan ikke komme uden om, at 
enden på dette fantastiske og uforglemmeli-
ge år er nær. Min mor har hele mit liv, men 
specielt her i år, husket mig på at samle på 
livsvidner. Mange ved nok ikke lige, hvad jeg 
mener med det, og det er først i år det rigtig 
er gået op for mig, hvad det egentlig betyder. 
Et livsvidne er, som det ligger i ordet, et vidne 
til dit liv. Det er et menneske, oftest en ven, 
som bevidner dit liv. Jeg ser på dette begreb 
sådan her: nogle gange vil et livsvidne stå al-
lerbagerst ude blandt publikum, så man kun 
lige kan skimte silhouetten, men du ved de 
står der. Andre gange står de helt tæt ved din 

side på scenen, men uanset hvor de er henne, 
vil de altid være der. Selvom vi alle har levet i 
seksten-sytten år før Viby, synes jeg ikke det 
er for sent at få sig et livsvidne, vores liv bliver 
i hvert fald ikke det samme efter Viby. Derfor 
har mange nok fundet nogle livsvidner, vi tager 
med os herfra, til at bevidne hvad der nu skal 
ske. Jeg vil bare ønske for jer alle sammen, at 
I holder fast på disse vidner. De er rigtig gode 
at have om mange år, og jeg skal også selv 
huske på dette. Et livsvidne skal holde resten 
af livet, og det er en man skal kigge tilbage på 
livet med og mindes alle de gode og dårlige 
ting med. 
 Men jeg vil egentlig bare slutte af med at sige 
en personlig tak for dette år, I har alle, hver 
og en, haft betydning for mit år, og det er jeg 
taknemmelig for. Så tusind tak. 
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Af Tilde Bussenius Larsen, 21/22
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Lille båd på havet

Et sort hav
Der omfavner vores morgentrætte kroppe

Selvom der stadig er lidt søvn i det højre øje

Herude er det dødt
Næsten kedeligt….lidt akavet
eller så er det lidt spændende 
jov, det er faktisk lidt hyggeligt

I en lille båd der gynger
her er der ikke nogen der sidder og synger.

Lille båd på et sort hav
“Gad vide om der er fisk i garnet i dag?” Den lille båd gynger

Stemmen bliver slugt af det sorte hav

Rødspætter, regnbueørred, skaller, laks, 6 hajer, en hval og 4 brandmænd
…….

“Hold kæft hvor jeg hader brandmænd, de er nogle irriterende typer” 
“SCHH det kan være fiskene kan høre dig”
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Lille båd på det store Ocean
Gad Vide hvor vi skal hen i dag

“En ørken, måske Alaska vi må bare prøve os frem”
Men det er der rigeligt tid til at finde ud af

  “så længe du er ved min side”

motoren begynder at brumme sin velkendte morgenvise
“næste række” lyder det fra horisonten

Vi kigger ud over det uendelige store ocean af muligheder 

En lille hvid båd på et blåt hav 
Solen varmer vores ansigter 
Lyserøde,orange, røde, lilla.

“det er vildt han gider at male det hver dag, 
det er jo kun os der ser det” 

Vi griner, fiskene griner også, så der kommer bobler så båden gynger

“En ny dag er på vej, det skal nok blive sjovt”
Siger du og skubber let til min skulder
Solen lyser vores trætte ansigter op.
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DAGBOGEN 2021/22

10. december
Officiel markering af Viby nye status som 
certificeret 2030-Verdensmålsskole. Taler af 
Forstander, Formand og Byens Borgmester. 
Underholdning af storekor og indslag fra nog-
le elevhold. Desværre ingen publikum, men 
sendt live via Zoom til hele verden.

13. 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. 

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

16. 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 Mortens legendariske juleka-
lender-quiz.

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 en forlænget juleferie med et 
”På gensyn d. 7. januar”. Coronaen skal lige 
vise tænder en sidste gang – troede vi da.
Vi kan dog se frem til at starte med Musical via 
Zoom allerede d. 5. januar.

2. januar
Vi burde være tilbage, men skolen er gabende 
tom………….
Coronaen har igen lukket vores skole ned fy-
sisk, men vi starter musicalen op via Zoom.

7. januar
Vi er fysisk tilbage på Viby, og kan fortsætte 
med prøverne – nu også fysisk.
Vi regner med at kunne holde tidsplanen og 
have premiere som planlagt……..

12. januar
De positive tests melder deres ankomst. I en 
eksponentiel vækst endda. Her må selv Bjar-
ne erkende, at matematik ikke altid er sjovt….
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13.-21. januar
Musicalen kører videre med en blanding af fy-
siske prøver på Viby og de mange hjemme er 
med via Zoom. Så er det prøvet og behøves 
ikke gentages.

23. januar
Langt de fleste er tilbage, nu immune, så vi 
genoptager musicalforberedelserne her på 
Viby.
Afbrækket betyder dog, at premieren rykkes.

9. februar
Premiere på ”9 TO 5”. Vi gjorde det! Det kræ-
vede dog en større indsats end fra 9 til 5 i da-
gene op til!! Fantastisk forestilling - som kun 
lykkedes gennem fælles indsats. 

11. februar
1. afdeling af forestillingerne er overstået. Vi 
går på en meget velfortjent vinterferie.

20. februar
Vi er tilbage fra vinterferien, og skal lige have 
pudset forestillingen af, smurt den og så er vi 
klar igen.

22. februar
RE-premiere på ”9 TO 5” og forestilling hver 
aften hele ugen.

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

27. februar
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.

28. februar
Store oprydningsdag. 7-8 ugers med ”9 to 
5” 24/7 pilles ned på en formiddag. Mange 
blandede følelser, nu er kun minderne tilbage, 
snøft. Det gør lidt ondt i hjertet - men samtidig 
bliver det godt at komme tilbage til hverdagen 
hele døgnet og ikke bare 9 til 5………

3. marts
Vi tager hele skolen til Fredericia teater og ser 
danseforestillingen ”Two lions and a Castle” 
med Dansk Danseteater. En fremragende af-
ten.

5. marts
Nogle fra weekendholdet deltager i works-
hoppen ”Analog lyd og videokunst i øjenhøj-
de” med tidligere Vibyelev, musiker Niklas 
Emborg.

13. marts
Kommende elevers dag.
Søndag eftermiddag er der besøg af elevhol-
det 22/23. Årgang 21/22 optræder og fortæl-
ler 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 skolen. Heldigvis virker 22/23 
også som nogle flinke og rare mennesker, så 
det beroliger.
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Lørdag d. 24 september var dagen for den 
længe ventede gensynsdag. “Vi skal hjem” 
blev der råbt i regionaltoget fra Fredericia til 
Nørre Åby. Lidt over 30 gamle Viby’er, der sad 
i en vogn for sig selv med kæmpe smil, klar til 
som sagt at KOMME HJEM. Det føltes præcis 
som den samme skole, og alligevel rummer 
skolen nu 130 håbefulde Viby’er, der har et 
år foran sig. Det var som dyrejagt i Amazo-
nas-junglen, da årgang 21/22 så hinanden. 
Der blev grint, grædt, kysset og krammet, og 
vores fællesskab fyldte hele skolen. “Går det 
så godt på gymnasiet?”, “det’ okay, men det 
er ikke Viby.” 
PRÆCIS. DET ER DER INTET DER ER. 

….

”Der er sådan en hyggelig stemning, jeg føler 
mig allerede hjemme her”- sådan lød det fra 
mig i 7.klasse, til efterskolernes dag på Viby. 
Jeg var jo som mange andre på udkig efter 
den perfekte efterskole, der tilbød kombinati-
onen af musik, dans og teater, men der skulle 

især også være fokus på den sociale kultur.
Der skulle træffes en beslutning, og der var i 
hvert fald noget over Viby. Om det var enga-
gementet i linjefagene, det rummelige fælles-
skab eller de lækre faciliteter, det ved jeg ikke. 
Men jeg var egentlig aldrig i tvivl… og at der 
var badeværelse på værelserne, hjalp også 
lidt med at træffe den endelige beslutning. ;)

…

Viby efterskole var og er stadig mit andet 
hjem, og jeg er så taknemmelig over, at jeg 
fik muligheden for at lave det, jeg elsker, med 
folk, jeg elsker. 
Jeg savner alt fra hverdagen til de store arran-
gementer, jeg savner kontaktgruppemøder, 
v27 (roomielove), Rema-ture, crispy chicken 
burger, just dance og karaoke i Amfi, danseti-
merne, at se Disney-film i opholdsstuen, åben 
scene, WEEKENDER, at jamme i musik, sjove 
lege som morder, lange snakke... altså listen 
kunne fortsætte i evigheder, men det må blive 
en anden gang. :) 
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Mit år på Viby, har været den vildeste rejse fuld 
af op- og nedture, og det er faktisk det, der 
har gjort det så fantastisk. Her kommer nogle 
ord, jeg vil give med på vejen, som jeg først 
har kunne tage rigtigt stilling til efter at have 
gået der. 
Jeg vil gerne minde om, at der også kan være 
hårde og trælse perioder på efterskolen. Der 
er selvfølgelig både gode og dårlige dage på 
Viby, som alle andre steder og tidspunkter i 
ens liv, og efterskole er ikke en undtagelse. 
Det lyder så skræmmende, men heldigvis er 
man ikke alene om det. For der er omkring 
130 andre, der også kæmper med noget. Det 
er der så mange, der siger, og jeg troede vir-
kelig, jeg havde forberedt mig på den del, men 
man ved ikke, hvad man skal forvente, før man 
har prøvet det. 

”Udfordr livet”- er Vibys slogan. Hold da op, 
hvor kan jeg huske, at jeg var jeg træt af at 
høre, at man skulle gribe mulighederne, få det 
bedste ud af året og især huske på at NYDE 
DET. AD! ”Lad mig nu være”, tænkte jeg, for 
jeg var træt af alle de forventninger til, hvordan 
efterskoleåret skulle være. Det fik mig til at føle 
mig presset og hjalp ikke på den FOMO (fear 
of missing out), jeg i forvejen kæmpede med. 
Jeg var sikker på, at den følelse var negativ, 
det var den måske i nogle tilfælde, men efter 
jeg er gået ud, har jeg virkelig set den positive 
side af det.  

Uanset hvordan ens år på Viby har været, er 
man sikker på at få NOGET ud af det. Viby har 
nemlig til formål at fremme ens udvikling; det 
kan være på det sociale, faglige, kreative eller 
personlige plan. 
Det er en af de bedste gaver, jeg kunne få med 
videre fra Viby. Det at vide, at man har rykket 
sig på en eller anden måde. Der er mange, der 
nævner det her med at skulle have fundet sig 
selv eller vide, hvem man er. Men det er IKKE 

et krav eller en selvfølge, og det vil jeg heller 
ikke rigtig sige, at man gør. Jeg tror bare på, at 
man har mulighed for at finde ud af mere om 
sig selv og sin identitet. Jeg er for eksempel 
gået fra Viby med meget personlig udvikling. 
Jeg er blevet mere selvsikker, og blevet bedre 
til at kunne sige fra, stå ved mig selv og mine 
meninger uden at skulle tilfredsstille andres 
behov først. 

Det er det, der er med Viby. Man får det her fri-
rum, til at kunne være sig selv og eksperimen-
tere med det, uden frygt af at blive bedømt af 
andre. Uanset hvilken baggrund man kommer 
fra, har man mulighed for at starte forfra. Man 
kan være lige den, man har lyst til at være og 
føle sig accepteret. Gennem folkeskolen har 
man måske kæmpet med at skulle passe ind, 
men på Viby er det sejt at stå ud og bare være 
sig selv samtidig med, at man kan føle sig som 
en del af noget større. 
Der er så mange forventninger til, hvordan det 
perfekte efterskoleår skal se ud; heldigvis er 
der IKKE en facitliste. Men det bedste man 
kan gøre, er at være i nuet, og gribe de mulig-
heder, der kommer ens vej.
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Af Maria Brøchner, 21/22



Et år, et særligt år, et år jeg aldrig vil glemme. 
Et år der fik større indflydelse på mit liv end 
jeg nogensinde havde troet. Jeg startede på 
Viby uvidende om hvad et år kunne gøre af 
forskel i mit liv. Med en drøm om nogle nye 
venner og at blive lidt bedre til at spille musik. 
Jeg var slet ikke klar over, hvor meget mere et 
år på efterskole ville tilføre til mit liv. Jeg har på 
et år oplevet et fællesskab større end noget 
jeg har oplevet før, og måske større end noget 
jeg nogensinde kommer til at opleve igen. Et 
så intensivt år, hvor jeg fik knyttet så stærke 
bånd, at jeg ikke helt forstår, de ikke altid har 
været en del af mit liv. På efterskolen så vi hin-
anden hver dag, var der for hinanden når det 
hele blev lidt svært og delte de bedste ople-
velser. Vi levede der i vores egen lille boble, vi 
glemte verden, glemte tiden, vi var en del af et 
stærkt knyttet fællesskab, hvor der var mulig-
hed for at lære hinandens forskellige sider at 
kende, og hvor vi fik mulighed for at udtrykke 
vores forskellige sider på måder, vi ikke havde 
prøvet før.  Men en dag brød boblen. Vi skulle 
hjem. Til vores familier, vores senge og vores 
byer. Vi blev spredt, ud over hele landet. Vi 

er ikke længere en del af hinandens hverdag 
mere, i hvert fald ikke på samme måde. Nu 
observerer vi, fra sidelinjen, vi er der stadig når 
tingene presser på, og vi deler stadig nogle af 
de bedste oplevelser, men rammerne er helt 
anderledes. 

Lige da vi var stoppet var det svært at finde 
ud af, hvad jeg skulle gøre af mig selv. Ru-
tinen skulle starte forfra. Der gik 3 måneder, 
3 lange måneder, før vi igen skulle samles. Vi 
havde alle startet vores eget helt nye liv, ny 
skole, nye venner, nyt fællesskab, men da vi 
var der igen, i de samme omgivelser og med 
de samme mennesker, var det som om vi alle 
havde glemt det. Som om vi fik den sidste lille 
bid med, prikken over i’et. Det sidste lille fæl-
lesskabs rus, som om vi et kort øjeblik glemte, 
at vi var stoppet og stedet ikke længere var 
vores. Prikken over i’et gjorde det nemmere 
for mig at komme videre , for jeg vidste hvad 
jeg kom tilbage til efter den dag. Rutinen var 
der, jeg var i gang, og selvom det var sørgeligt 
at sige farvel, vidste vi alle, at det ikke var et 
farvel, men blot et på gensyn. 
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25. marts
Forberedelse af kulturtur. Turen går til Byernes 
By – Paris, og vi vil møde op forberedte, så 
vi får en masse ud af turen. Eleverne indde-
les derfor i ekspertgrupper, som studerer et 
område og efterfølgende fremlægger om det 
i Paris.

16. marts
Koncert med Mathilde Falch, der udover mu-
sikken også indeholdt en meget personlig for-
tælling. Det hele i samarbejde med Landsfor-
eningen Sind, med fokus på psykisk sårbere. 
En fantastisk oplevelse. Og igen en velbesøgt 
efterfølgende ArtiskTalk med stor spørgelyst 
fra eleverne.

20.-25. marts
Kulturtur til Paris. En helt fantastisk tur med 
mange store oplevelser. Blandt andet diverse 
museer, streetart of Paris, Løvernes Konge på 
fransk, vi optrådte selv med både Storekor og 
danse-Flashmob foran de måbende indfødte, 
og naturligvis alle de andre fantastiske steder i 
byen. Til Renés store fortrydelse var der også 
tid til lidt shopping. Derudover naturligvis di-
verse workshops indenfor musik, dans og 
teater. 

28. marts
Koncert med Aurehøjs Big-Band + Keepi Lef-
ti. De blev og overnattede og fik lidt eftersko-
le-stemning.

30. marts
Vi besøgte Vesterdal og så deres Musikteater. 
En god oplevelse, og vi var som altid et fanta-
stisk og opbakkende publikum.

31. marts
Ugens 3. og sidste oplevelse. Koncert med 
Gregory Boyd med titlen ”Black in the USA”.

5. april
Korstævne her på Viby med 250 efterskole-
elever som sangere i koret ledet af Tine Ohrt. 
Om aftenen koncert. Der er en helt særlig op-
levelse og giver gåsehud, når så mange syn-
ger sammen. De fleste af vores elever var med 
i koret, og resten som tilskuere.

10.-12. april
Viby-camp og terminsprøver. Elever fra 7.-9. 
klasse inviteres indenfor og får lov at mær-
ke Viby-ånden i et par dage. Samtidig har 
de nuværende elever terminsprøver. Om ef-
termiddagen er der workshops på kryds og 
tværs mellem gæster og nuværende elever. 
Underviserne er både Viby-lærere, Viby-elever 
og gæstelærere fra det professionelle virke in-
denfor scenekunst. Dagene afsluttes med en 
optræden for gæsternes forældre.

22. april
Vi er med i FÆLLESSANG på DR. Der blev stil-
let igennem til Viby, Lærke blev interviewet af 
Johannes Langkilde og vores Storekor sang 
”Vi kan ikke leve alene”. En forrygende og fan-
tastisk oplevelse for alle, især seerne………..

DAGBOGEN 2021/22
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27. april
Koncert med SARC og PVSO. To unge kunst-
nere, der var på vej til Jelling Festival, og var-
mede lidt op her.

29. april – 1. maj
Teaterholdenes afslutningsforestilling
Teater-holdene har arbejdet med deres selv-
skrevne forestillinger, som afslutningsvis vises 
for 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 flere meget forskellige og imponeren-
de flotte forestillinger.

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

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

5. maj
Vi er venue for TV2-fyn til et debatprogram om 
Unge og Alkohol. Vi er både publikum og ak-
tive debattører.
Om aftenen er der endnu engang Åben Sce-
ne. Der kan ikke skrives flere superlativer om 
det koncept, så det være hermed undladt!

8. maj
Weekendholdet har fornøjelsen af en works-
hop med Mund de Carlo, hvor de skriver, per-
former og indspiller rap.

10. maj
”Teater for sjov” holdet optræder for resten 
af skolen med deres forestilling. Godt og sejt 
gået.

18. maj
Teatertur til Odense. Vi så ”Sorry Not Sorry”.

20. maj
Forberedelse af Orienteringsmøde, Vester-
dal-festivalen & Viby on Tour. Musicalen og de 
skriftlige prøver er godt nok vel overstået, 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. For et live 
publikum, herunder et stort antal kommende 
elever. Fedt.

22. maj
Orienteringsmøde. Elevholdet 23/24 er på før-
ste besøg. Vi optræder for dem og viser rundt.

24. maj
Vesterdal-festival. En enkelt dag til at forbere-
de/slappe af og så er det afsted igen til musik-
festival sammen med seks andre efterskoler. 
Der er både rock-scene, akustisk scene, den 
store udendørs scene, danse/kor scene samt 
chill out og rap battle ved vores producerhold 
- og diverse boder hvor man kan komme hin-
anden ved. En fed dag!

FORTSAT fra side 27



Skoleåret 2021/22 tog vores piger Emma og 
Nanna på efterskole, konkret på Viby Efter-
skole. Valget faldt på skolen, da både pigerne 
og vi forældre til et åbent hus-arrangement 
faldt pladask for stedet og oprigtigt havde 
fornemmelsen af et rart sted og en ambitiøs 
skole. Faktisk var det ikke meningen, at piger-
ne skulle have været samme sted, men sådan 
blev det, fordi det føltes rigtigt. Vi mødte en 
åbenhed, en rummelighed og en diversitet, 
som vi dels følte os trygge i, men også blev 
mere nysgerrige på. Værdierne på stedet blev 
italesat i samtalerne, vi indåndede dem i luf-
ten, vi spiste dem i kagen, og de krøb lang-
somt ind i hver en celle i kroppen på os.
Eleverne, som viste os rundt og fortalte om 
skolen, virkede stolte af deres skole, og vi 
kunne tydeligt fornemme deres engagement 
og kærlighed til stedet.

Skolens slogan er ’Udfordr livet’. Vi tænker, at 
det gælder såvel elever som forældre. Skolen 
gør i hvert fald, hvad den kan for at ’skubbe til’, 
udfordre og udvikle vores unge mennesker – 
og os forældre.
Med et imponerende årsprogram for skoleåret 
er eleverne blevet mødt med, har set og har 
arbejdet med alskens faglighed og kunstne-

riske udtryk. De har udviklet på kreative idéer 
og deltaget i sociale arrangementer i en tryg 
ramme af nærværende og inspirerende voks-
ne, som rent faktisk betragter dem som unge 
mennesker og selvstændige væsener, som 
man kan have forventninger til og overlade 
ansvar til. På de store linjer så vi resultatet af 
det ved elevernes imponerende musical ’9to5’ 
og ved deres superhyggelige ’festival for fæl-
lesskab’. I disse og i så mange andre tilfælde 
har skolen på fineste vis forsøgt at udfordre 
eleverne i tilpasse mængder og samtidig yde 
en stor omsorg og opmærksomhed, så de 
stadig følte sig trygge på ’halvfremmed’ jord. 
Og ja – det med halvfremmed jord – det holdt 
kun ganske kort tid, for inden længe blev ef-
terskolen et hjem for eleverne.

Begge vores piger har udviklet sig helt enormt 
det skoleår, de gik på efterskole. Det ved vi 
gennem mange andre forældre, at de også vil 
kunne sige om deres unge mennesker. Emma 
og Nanna gik i Viby Efterskoles prøvefri 10. 
klasse, 10F, og havde dermed et skoleår uden 
forventninger om at skulle til eksamen, men 
med rum til faglig fordybelse, nysgerrighed og 
det sociale liv samt rum og tid til at prioritere 
dansen, som er deres store interesse.
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At der er kommet meget mere til, er kun et 
kæmpe plus. Vi kunne nævne i flæng: Selv-
værd, indsigt, selvstændighed, personlighed, 
mod, viden, men ikke mindst og vigtigst – ven-
ner for livet – og en fortrolighed med et eller 
flere andre mennesker, som de kun kunne 
drømme om. Og netop betydningen af nye 
mennesker i deres liv er det, som har styrket, 
forandret og sat sig spor for al fremtid i dem 
begge.
Måske er den største glæde for alle os foræl-
dre at se vores børn være og agere, som vi 
havde håbet, at de ville, og så bare MEGET 
mere. Og det er, hvad der er sket for os. Emma 
og Nanna tog af sted for at dyrke dansen og 
nyde et år med fokus på dansen og det so-
ciale ungdomsliv, men de har fået SÅ meget 
mere, og det har vi forældre også. 

Et efterskoleår er ikke kun endnu et leveår – 
det er et LEVET år. Og på Viby Efterskole har 
det levede år bragt så meget, som aldrig var 
kommet foruden. Vi føler som forældre stor 
taknemmelighed for, hvad dette levede år har 
givet vores piger, men også os som forældre. 
At udfordre livet handler ikke om hovedløst at 
springe ud i alt, der lige falder én ind, men om 
at gribe chancen, når den er der, og motivere 
modet.
Tak til Viby Efterskole og til alle ansatte på 
efterskoler. Forhåbentlig har I alle hørt det 
mange gange før, men det gør det ikke min-
dre sandt: I gør en kæmpe forskel i en masse 
unge menneskers liv, så tusind tak for det.
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Af Jan og Heidi Mersebak, forældre til Emma og Nanna, årgang 2021/22
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25. + 30. maj
De sidste detaljer og aftaler ift Viby on Tour 
pudses af. Tidligt i seng mandag aften…..

31. maj -1. juni
Viby on tour. To grejbiler og to busser fragter 
Viby rundt i på Sjælland og Fyn for at optræde. 
Programmet er intenst - det bliver til ni optræ-
dener på to dage. Her trænes virkelig parat-
hed, evne til at løse det uventede og at være 
PÅ uanset hvad. Det er fedt! På bare to dage 
rykker alle sig tydeligt rent fagligt. Overnatning 
foregår på en meget gæstfri Broby Sportsef-
terskole - og på trods af de lidt anderledes 
lokaliteter, er det ikke noget problem at falde 
i søvn!

2. juni
Vi topper den fede periode med en fagdag 
i matematik. Og ja, det blev igen bekræftet. 
Matematik er sjovt!

3. juni.
Nu gælder det Viby-Festivalen. VibyX arrange-
rer og styrer, så vi alle kan hjælpe til med at 
gøre klar til den store festival, der skal løbe af 
stablen næste dag

4. juni
VIBYFESTIVAL
Plænerne bag Multi var omdannet til – ja, 
stort set alt. Koncert med bl.a. , 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. juni
En dag med fokus på trivsel og oplevelser.
En heldagstur til Århus med workshops og 
besøg på Moesgaard.
Vi sluttede af med at se Det Kgl. Teaters opfø-
relse af Hobitten på udendørsscenen ved Mo-
esgaard. En ”strålende” og samtidig fantastisk 
oplevelse…….

8. juni
Den store Galla-fest dag.
Vi bruger hele dagen på at forberede os til af-
tenens Gallafest med balloner, Lanciers, mas-
ser af flot tøj, god mad og ja, faktisk det hele. 

DAGBOGEN 2021/22
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13.-17. 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.
VibyX mødes med Advisory-Boardet.

20-24. juni – sidste uge
Mandag og tirsdag. Mange forskellige akti-
viteter, herunder folkedans og en sidste tur i 
Fredericia Teater for at se Musicalakademiets 
Showcase-forestilling. Det hele er krydret med 
begyndende nedpakning af værelser
Onsdag. Vi gør rent på skolens fællesområder 
i løbet af dagen. Et nødvendigt, men faktisk 
meget hyggeligt onde. Det hele krydret med 
mindebogsskrivning.
Om aftenen optræder eleverne en sidste gang 
for hinanden ved den store Rockaften.

Torsdag. Gåtur til stranden, med hygge, is og 
en sidste kontaktgruppe-konkurrence i alt fra 
sandslottebyggeri til kast med frisbee igen-
nem en flyvende hulahop-ring. 
Sidst på dagen afsluttes 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.

25. juni
Sidste dag på Viby Efterskole for årgang 
21/22. 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!!!

27. – 28. juni
Personalet mødes for at evaluere året og gøre 
klar til næste hold. En mærkelig fornemmelse 
på en tom skole. En efterskole uden elever er 
bare nogle mursten mm. Heldigvis har vi sta-
dig glæden af en del glemte elevsager, så helt 
væk er eleverne ikke……..

FORTSAT fra side 33
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Jeg fik da en hue på hovedet tilbage i 1996. 
Matematisk student. Ikke et gennemsnit der 
lukkede alle døre op, men alligevel et fint og 
hæderligt resultat. Men dét jeg havde fået 
med mig fra gymnasietiden; var musikken. 
Jeg havde spillet i et utal af bands. Både på 
guitar, bas og trommer. Spillet småjobs, og til 
diverse gymnasiefester, og musikken havde 
åbnet mine øjne for et fællesskab og miljø, jeg 
ikke tidligere havde været en del af. Det var tre 
gode år på den front. - I 1998, da mit højsko-
leophold på Den Rytmiske Højskole i Vig lak-
kede mod enden, havde jeg en spirende drøm 
om at blive guitarbygger. Jeg kendte til Mørch 
på Djursland, og et par steder i København, så 
jeg henvendte mig, i håb om at komme i lære. 
Desværre var tilbagemeldingerne nedslående. 
Drømmen om at møde ind hver dag, og bygge 
unikke instrumenter fra bunden, og gå i uge-
vis, og kæle for træet og de andre materialer, 
for så at ende med gode håndbyggede guita-
rer og basser, er desværre ikke virkeligheden 
for danske instrumentbyggere. Langt det me-
ste er reparationer og vedligehold, og det var 
ikke lige det jeg drømte om.  
En aften, jeg sad og vendte verdenssituatio-

nen med min bror, sagde han. `Hvorfor bliver 
du ikke møbelsnedker? Så lærer du hvordan 
træ skal bearbejdes, og håndværket bag, og 
så kan du jo altid bygge en guitar, hvis du får 
lyst.’  -  Det overvejede jeg, og blev enig med 
mig selv om, at det måske ikke var så dår-
lig en idé. Jeg havde i forvejen en interesse 
i dansk design, og i særdeleshed møblerne. 
Jeg boede på det tidspunkt i København, og 
valgte mig nogle steder ud, hvor jeg søgte læ-
replads, og jeg var så heldig, at et anerkendt 
snedkeri i Risskov ved Århus gerne ville have 
mig. Det blev til en lærerig læretid, hvor jeg fik 
lov at lave kvalitetsmøbler i gode materialer, 
og lærte håndværket et sted hvor kvalitet var 
i højsædet. Jeg bestod med topkarakterer, fik 
en bronzemedalje ved min svendeprøve, og 
har stadig den dag i dag flere af de møbler, jeg 
lavede under min uddannelse. Svendebrevet 
førte til en ansættelse på et snedkeri i Them 
ved Silkeborg, der bl.a. producerer Nanna Dit-
zel-møbler, så også her skulle tingene være i 
orden. 
Men jeg havde stadig ikke fået bygget nogen 
guitar.
En møbelsnedker står i sin bås dagen lang. 
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Sliber, pudser, høvler, stemmer ud og samler. 
Et håndværk, hvor tålmodighed, omhyggelig-
hed og sans for selv de mindste detaljer er vig-
tige. Det passede godt til mig, men jeg kunne 
mærke, at jeg savnede at have lidt mere liv i 
mine arbejdsdage, og turen fra Århus til Them 
hver dag blev også lidt lang. Så da en stilling 
som træfaglærer på en skole for tidligere kri-
minelle hjemme i Århus bød sig, søgte jeg, og 
fik den. Jeg havde tidligere undervist i graffiti 
i ungdomsskoleregi både i Aabenraa og i År-
hus, men jobbet som faglærer var alligevel en 
lidt anden opgave. Værkstedet fungerede som 
et almindeligt snedkerværksted, med både in-
terne opgaver og store opgaver til kunder ud 
af huset. Jeg skulle lære tidligere kriminelle, 
hvor nogle var ældre end mig selv, at bruge 
værkstedets maskiner, og hvordan man laver 
produkter kunderne er tilfredse med. Men de 
skulle også lære så banale ting som hvorfor 
det er vigtigt at møde til tiden på et arbejde, 
hvorfor det er vigtigt hvordan man taler til og 
om hinanden og alle de andre ting, som vi der 
aldrig har færdedes i den kriminelle verden, 
tager for givet. Ting, som de der var vokset op 
i et hårdt miljø, havde virkeligt svært ved, og 
flere af dem havde som udgangspunkt heller 
ikke har tillid til andre mennesker. Det skete 
en gang imellem, at en patruljevogn kom og 
hentede en af skolens elever, fordi det der 
med tidligere kriminel alligevel ikke altid var 
tidligere. 
Jeg lærte utroligt meget i det job. Både om 
det at styre et ordreproducerende træværk-
sted med indkøb af materialer, udregning af 
tilbud, deadlines osv., men også om menne-
skesyn og om fordomme. Flere af mine elever 
havde anden etnisk baggrund, og fælles for 
alle de elever, jeg havde igennem værkstedet 
var, at de kom fra en helt anden virkelighed 
end min egen trygge opvækst. 
Men jeg havde stadig ikke bygget nogen gui-
tar.

Træværkstedet var min indgangsvinkel til sko-
leverdenen, og et springbræt ind i eftersko-
le-universet. 

Der står 2009 i kalenderen, og finanskrise er 
et ofte anvendt ord i avisoverskrifterne. Båring 
Højskole på Fyn er gået konkurs, og en flok 
ildsjæle arbejder på, at konvertere de nedslid-
te bygninger til en efterskole. Efterskolen får 
1000 ansøgninger, for mange håndværkere 
har måttet dreje nøglen om, og mange har mi-
stet jobbet i en svær tid i det danske samfund. 
600 af de ansøgninger er til stillingen som pe-
del. En stilling, som jeg er så heldig at få.
Det skulle blive nogle hårde år. En skole skul-
le startes op helt fra bunden i et konkursbo, 
hvor økonomien i nogle år ikke havde givet 
mulighed for tilstrækkeligt vedligehold. Og når 
man så lukker mere end 100 teenagere ind på 
en i forvejen slidt skole, løber det pludseligt 
stærkt. Den helt nye efterskole havde ingen 
penge på kistebunden, så jeg måtte bruge, 
hvad jeg havde til rådighed og mine evner for 
at få tingene til at hænge sammen. Selvom 
det var nogle turbulente år for den nystartede 
skole, kom vi i første omgang igennem. Des-
værre blev opturen for den nye skole lige så 
stille til nedtur, da det ikke var muligt at få en 
økonomi til at hænge sammen. Skolen måtte 
dreje nøglen om, men heldigvis nåede jeg in-
den da at blive ansat som pedel, eller teknisk 
serviceleder, som det hedder i det kommuna-
le, på en folkeskole i Middelfart. Her blev alle 
kommunens pedeller tilbudt en teknisk servi-
celeder-uddannelse, så det svendebrev fik jeg 
med på vejen derfra. Men jeg savnede efter-
skoleverdenen, og jeg havde jo stadig heller 
ikke fået bygget nogen guitar.
I efteråret 2016 var jeg så heldig, at pedel-
len på Viby Efterskole ønskede at søge an-
dre græsgange. Det gav mig en chance for 
at vende tilbage til dét kreative miljø, der er 
på en efterskole. En skole, hvor eleverne i de 
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fleste tilfælde selv har valgt at være. Her får 
jeg lov til at bruge alle de erfaringer, jeg har 
med mig. Både i forhold til drift, men også, 
i det omfang jeg selv ønsker det, i undervis-
ningen. Det er en stor fornøjelse for mig hvert 
år at være med til at skabe kulisserne til årets 
musical og at være med på den årlige turné. 
Jeg har haft graffiti-workshops med elever, og 
jeg nyder den daglige kontakt med en mas-
se unge kreative mennesker. Det er en floskel 
at sige, at ikke to dage er ens, men i jobbet 
som efterskole-pedel, er det faktisk sandt, 
og det er nok det, der tiltaler mig allermest. 
Maskinmesteren på et stort skib går dernede 
i maskinrummet, og sørger for at skibet kan 
sejle, så alle på skibet kan gøre det de skal, 
og det er lidt den fornemmelse, det er at være 

pedel. At få skolen til at fungere, så lærerne 
kan give den bedste undervisning, så eleverne 
kan sove godt og lunt om natten og komme i 
bad, og sørge for at skolen både ude og inde 
tager sig godt ud. Jo mindre man opdager 
hvad jeg laver, jo bedre gør jeg mit arbejde. 
Ikke fordi jeg ikke laver noget, men hvis jeg 
får fikset tingene før de bliver til irritation, gli-
der det hele meget lettere, og jeg kan gå glad 
hjem fra arbejde.
Men jeg har stadig ikke bygget en guitar. Og 
hvem ved; måske gør jeg det heller aldrig. 
Måske var drømmen ikke så stor, som jeg tro-
ede, men det var alligevel den der gjorde, at 
jeg endte på Viby Efterskole. Havde min bror 
ikke foreslået møbelsnedker-uddannelsen, 
havde jeg nok valgt en helt anden levevej.
Jeg har altid valgt at følge mit hjerte, når mu-
ligheder bød sig. Mærket efter hvad jeg gerne 
ville, og søgt, selvom jeg måske ikke altid har 
været den oplagte kandidat. Hvis ikke man 
prøver, så sker der ikke noget. Jeg har den 
amerikanerbil, jeg har drømt om siden jeg var 
ni år. Jeg har stadig mine 9 guitarer og basser, 
selvom de ikke bliver brugt så ofte, som jeg 
måske gerne ville. De er en del af min historie, 
og der er også blevet skiftet ud i dem hen ad 
vejen. Måske sælger jeg ud af dem en dag, 
men så er det for at følge en anden drøm. For 
det er det vigtigste. Følg dine drømme. Før 
dem ud i livet, for vi ved aldrig hvor lang tid 
vi har. 
Ved nærmere eftertanke er min ansættelse på 
Viby vist allerede en af de længste jeg har haft, 
og jeg har nu været pedel i 13 år. Så kunne 
man jo godt forestille sig, at jeg rodløst snart 
ville søge nye udfordringer, men sådan har jeg 
det ikke. Min forgænger på folkeskolen, havde 
været skolens pedel i 30 år, og ofte når jeg ta-
ler med håndværkere siger de, at det må være 
et drømmejob, jeg har, og som mit liv er lige 
nu… ja, så kan jeg kun give dem ret.
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Jeg husker dagen, jeg stoppede på eftersko-
len. Jeg husker det nyklippede pandehår, de 
blodsprængte øjne og en voksende knude i 
maven af sorg. Sorg over at skulle forlade det 
sted, hvor jeg i mit endnu lille liv havde følt 
mine indtil da største følelser. På det tidspunkt 
havde jeg aldrig før følt det stadie lykke, som 
jeg oplevede på efterskolen. Det er fem år si-
den nu, og det kommer måske ikke til nogens 
overraskelse, at jeg blev glad igen. Men på det 
tidspunkt var jeg i oprigtig tvivl om, hvorvidt 
knuden nogensinde ville forsvinde. Hvad jeg 
senere har lært, handler om vævning. 
Dagen hvor jeg forlod efterskolen, troede jeg, 
at jeg skulle forlade min egen lykke. I virke-
ligheden forlod jeg kun rummet, der havde 
været ramme for den lykke. Viby er et rum, 
der rummede mig, mine venner, overdrev-
ne følelser, ekstase, rene og falske toner. 
Men vigtigere om rummet er, at der opstod 
en vævning. Vævning: processen indenfor 

håndværk, hvor flere tråde flettes sammen til 
et klæde. På Viby vævede vi ind i hinanden, 
vi vævede til venskab, fællesskab, kærlighed. 
Vi vævede de første tråde, til hvad der skulle 
blive min lomme af lykke. En lykke som ikke 
kun findes på Viby, men som er vævet langt 
udover det rum, vævningen startede i. Fem 
år efter handler vævningen ikke kun om de 
tråde, der for første gang blev flettet sammen 
på efterskolen. Det handler også om de nye 
fællesskaber, vi hver især har flettet os ind i ef-
terfølgende. Vi vikler os ind i nye mennesker, vi 
vikler os måske også ud igen. Vi væver ind og 
ud af hinandens nye bekendtskaber. Vi væver 
tættere sammen, væver os større. Tilsammen 
udgør vi et stort klæde, som er klar til at gribe, 
når knuder i maven opstår. Når knuste hjerter, 
angst, trang til at danse grimt eller bunde en 
øl sker, når livet sker. Viby var vævningens be-
gyndelse. De første tråde i en evighedsvæv-
ning af mennesker at vikle sig ind i. 

EN VÆVNING

Af Thilla Giordano 17/18



Da jeg på novembers første lørdag igen satte 
mine fødder på Viby Efterskole, havde jeg fem 
års jubilæum. Fem år. Det er jo helt vildt. En-
kelte gange føler jeg, at minderne fra eftersko-
len står klarere end minderne fra gymnasiet 
- men det kan da ikke passe? 

Siden jeg som en del af årgang 2017/18 stop-
pede på efterskolen, har jeg besøgt den flere 
gange. Som gammel elev og hjælper til diver-
se arrangementer. I starten var det mærkeligt, 
for Viby var stadig en stor del af mig - og jeg 
følte også, at jeg stadig var en stor del af Viby. 
Efter to år var det mindre mærkeligt og at have 
jubilæum føltes ikke mærkeligt, men vidunder-

ligt. Vidunderligt, fordi jeg har nu har indset, 
hvad efterskolen har betydet. 

Da jeg startede på Viby, ville jeg arbejde med 
handel og tal. Jeg skulle bruge mine snakke-
evner, min kærlighed for matematik og min 
interesse for samfundet. HHX var vejen frem. 
Viby Efterskole var en parentes, hvor jeg lige 
kunne spille lidt teater, slappe lidt af inden det 
hårde gymnasieliv og komme lidt væk - noget, 
min mor i højere grad end jeg anså som godt 
for mig. Som alt for mange unge havde jeg 
lagt en ’uddannelsesplan’, der passede ind til 
de forventninger andre og systemet havde til 
mig, og den ville jeg egentlig hellere bare følge.
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Men noget jeg anså som en afvigelse fra pla-
nen (en lille parentes) fik pludselig stor betyd-
ning. For da jeg satte slutparentesen og for 
sidste gang tog afsked med Viby, var noget 
sket. Uden jeg rigtigt lagde mærke til det, hav-
de Viby Efterskole ændret mig. Den havde 
ikke kun ændret, hvordan jeg hvilede i mig selv 
eller hvordan jeg gik klædt. Den havde også 
ændret mine drømme. 

Men jeg slog det hen, var stædig. Jeg skul-
le stadig arbejde med handel og startede på 
handelsgymnasiet Niels Brock - fra den ene 
grøft til den anden. 

Jeg indså hurtigt, hvordan Viby havde ændret 
meget. Mens dagene gik med virksomheds-
økonomi, københavnere og en lidt anden so-
cial kultur, indså jeg, at jeg nok ikke var den 
samme Mads, der tvunget af min mor, var 
startet på Viby Efterskole. 

Det kreative havde pludselig mere betydning, 
og var ikke længere noget, jeg ’bare’ kunne 
dyrke i min fritid - det skulle fylde mere. Og jeg 
skulle lade det fylde mere. 

Et par telefonopkald, ansøgninger og vejle-
dersamtaler senere sad jeg i en musikklasse 
på Roskilde Katedralskole. Jeg skulle nu prø-
ve kræfter med en almen studentereksamen, 
hvor jeg kunne spille musik og teater i skoleti-
den - og endnu vigtigere: være sammen med 
mennesker, der gjorde det samme. Den årlige 
musical blev højdepunktet, og det kreative var 
gået fra at være en fritidsbeskæftigelse til at 
være en nødvendighed for at komme igennem 
gymnasiet. 

Min historie er ikke noget specielt. Den er et 
eksempel på, hvordan mange ændrer sig på 
et efterskoleår - de famøse syv menneskeår. 
Og selvom det kan lyde som en latterlig, flyvsk 

kliché, så er mit liv efter Viby også et eksem-
pel på, hvor Viby konkret har sat sine fodspor. 
Hvordan det ene års betydning strakte sig 
over flere år.  

Mens jeg var i det, anede jeg det ikke - da det 
var forbi, stod det lysende klart. 

Fem år er gået. I starten var det mærkeligt 
at være ’gammel elev’, nu er det fedt. Fedt 
at vide, at Viby Efterskole aldrig bliver den 
samme, som den var i årene omkring 2017 
og 2018. Ligesom jeg selv, har den flyttet sig. 
Ændret sig. Udviklet sig. 

Jeg har ofte tænkt over, at selvom det ville 
være et dyrt forslag, så burde alle unge men-
nesker have muligheden for at gå på efter-
skole - som en del af den tvungne (og betalte) 
skolegang. For alle ville få noget ud af et år 
på efterskole. Stedet, der kommer ’efter sko-
le’, kaster en bombe ind i de forudbestemte 
’uddannelsesplaner’, samler unge, der måske 
i en tid har mistet fodfæste, men ender med 
at binde og styrke bånd mellem dem i langt 
længere tid. 

Om efterskoleåret senere bliver et komma, 
et kolon eller en parentes i ens vej gennem 
livet, ville det uden tvivl have betydet opbrud. 
Forandring. Både af det mere konkrete: Fra 
handelsskole til musikklasse. Men også af det 
mere menneskelige: Fra jeg til vi. 

Fem års tilbageblik viser mig i hvert fald tyde-
ligt, at Viby Efterskole startede som en paren-
tes, men endte med at blive en parentes af 
betydning. Betydningen både indenfor paren-
teserne, men i langt højere grad også udenfor 
parenteserne. 

V I B Y  L I G E  N U

Af Mads Molina, årgang 2017/18
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SPILLEPLAN
Torsdag d. 02. februar kl. 19:00  Premiere
Fredag  d. 03. februar kl. 19:00 
Lørdag d. 04. februar kl. 14:00 ( Gammel elevdag )
Søndag  d. 05. februar kl. 10:00 ( Reserveret til forældrene )
Søndag  d. 05. februar kl. 16:00 ( Reserveret til forældrene )
Mandag  d. 06. februar kl. 19:00 
Tirsdag  d. 07. februar  kl. 19:00 
Onsdag  d. 08. februar kl. 19:00
Torsdag d. 09. februar kl. 17:30

Billetter købes via vores hjemmeside:
https://www.viby-efterskole.dk/musical-2/musicalen-2023-the-wiz/
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VIBY EFTERSKOLE PRÆSENTERER

20023222200000000202022233332023
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JUBILARER 2022
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10
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MEDARBEJDERSTAB
Oktober 2022

BESTYRELSEN
Oktober 2022

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
Gert Kolding
Kamilla Hoxer Frøstrup
Anne Mette Roest
Lærke Linnea Gram-Hermund

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
Kok
Kost og ernæringsassistent
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 2021
Ansat 2021
Ansat 2022

  

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

Bestyrelsesformand
Næstformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem 
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Nr. Aaby
Nr. Aaby 
Horsens 
Odense 
Kolding
Faaborg
Vejle
Nr. Aaby
København
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ELEVBILLEDE
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21-22
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