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KÆRE LÆSER
Af Leif Hansen – Forstander

Mange ting er sket på vores skole i det sidste år, men bortset
fra alle vores oplevelser med vores fantastiske elever fra sidste
skoleår, er noget af det bedste, at vi kunne tage vores nye
bygninger i brug. Der gik et år med støj fra arbejdende maskiner, støv, manglende strøm og internet, og hvad der ellers blev
budt alle på skolen igennem en lang periode. Alt dette glemmer
man, når man nu går rundt i de fantastiske flotte rammer, vi har
fået. En helt ny hovedindgang hvor alle der kommer på besøg
kan se, hvor de skal ind, og hvor de besøgende får den første
fornemmelse for, hvilket fantastisk sted de er kommet til. Helt
nye tæpper pryder væggene. Tæpper, som nogle af vores
elever har lavet i et samarbejde med Egetæpper i Herning.
Spændende lamper lyser rummet op, også noget som vores
elever selv har lavet. Man mærker den varme stemning, og så
kan vi nu alle gå rundt i vores hjemmesko eller klipklapper hele
dagen, uden at skulle ud i regn, slud og blæst.
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Vi har fået et nyt kæmpestort og funktionelt køkken, hvor der
bliver lavet dejlig mad til alle på skolen. Et køkken hvor der er
plads til at komme rundt, og hvor der er taget hensyn til alle de
ønsker, vores ansatte i køkkenet havde for at gøre deres
hverdag bedre.
En del af det gamle køkken blev til en lille spisesal, som vi kan
bruge, når vi har gæster i huset, eller hvis vi skal bruge mere
plads til undervisningen.
Et stort område til lærerforberedelse samt nye møderum blev
der også penge til og to nye lærerværelser, hvor der kan holdes
møder og slappes af.
Alt i alt har vi fået alt det, vi ønskede os og mere til, så vi kan
kun være glade for de faciliteter, vi har på skolen.

Juni måned sluttede vi et rigtigt godt skoleår af med en masse
dejlige og glade unge mennesker, som vi i den grad har nydt at
være sammen med. Der blev fældet tårer, og der blev uddelt
knus og kram, så nu glæder vi os til at møde dem alle igen til
Gammel Elevdag i februar 2020.

helt rigtige. En efterskole hvor der dagligt arbejdes på, at den
enkelte elev får lige netop mulighed for at blive blidt puffet frem
og dygtiggøre sig. Troen på egne evner, og forståelse for andres
vanskeligheder er vigtige evner for os at give de unge mennesker med i rygsækken, når de forlader os til næste sommer.

Efter sommerferien begyndte der 190 nye elever, og i skrivende
stund har de nu fundet ud af at være elev på en efterskole, med
alt hvad det indebærer af samvær, hygge og hårdt arbejde. Igen
har vi været så heldige at få et utroligt dejligt elevhold. Tænk at
der findes så mange dejlige unge mennesker hvert eneste år, og
vi er så heldige, at de vælger netop vores efterskole.

Uden en bestyrelse der bakker op omkring vores måde at lave
efterskole på, ville det aldrig gå, så tak til bestyrelsen for deres
opbakning: Det betyder utroligt meget, at vi oplever jeres
interesse for skolen og dens hverdag, og at vi føler, at I støtter
op omkring det hele.

Elevtalsmæssigt går det også rigtigt godt på skolen. Vi er i
øjeblikket fuldt booket op til kommende skoleår, med elever på
venteliste, og det efterfølgende skoleår er vi nu næsten også
fyldt op. Det er dejligt at opleve den store tilslutning til skolen,
og for mig er det et tegn, at det kæmpe store arbejde alle de
ansatte bidrager med, for at lave en fantastisk efterskole, er det

Til sidst en stor tak til alle forældre og andre, for hvem vores
efterskole har en stor plads i hjertet. Vi kan mærke jeres
opbakning og jeres interesse for skolen, og det betyder utroligt
meget for os.
De bedste julehilsner til alle, med håbet om et nyt kalenderår
med mange dejlige, sjove og lærerige oplevelser for os alle.

Mindeord om Troels Borring
Efterskoleforeningens tidligere formand Troels Borring sov stille ind i sit hjem omgivet
af sin familie 2. påskedag 2019.
»Pas godt på skoleformen, jer selv og ikke mindst de unge«. Det var de sidste ord, han
sagde fra talerstolen til Efterskoleforenings årsmøde på Nyborg Strand i marts 2019.
Troels døde i en alder af kun 62 år pga. en kræftsygdom. Troels var et empatisk
menneske, troværdig, ordentlig, venlig, ærlig og meget humoristisk. Vi tænker ofte på
ham og savner ham i vores skoleform. Troels havde altid en vigtig pointe og et glimt i
øjet. Det var utrolig vigtigt for Troels, at alle havde det godt på landets efterskoler. Det
var både bestyrelser, tappere, lærere, ledere og ikke mindst eleverne, som vi jo alle er
sat i verden for. Troels har sat nogle vigtige spor i vores skoleform. Det var svært at
være sur, når man var i Troels’ selskab. Vi er taknemmelige for den tid og det
samarbejde, vi fik med Troels gennem tiden, det sætter vi stor pris på.
Æret være Troels’ minde.
Mette Ibsen
Mette sidder i bestyrelsen for Efterskoleforeningen og har i årenes løb arbejdet tæt
sammen med Troels om Efterskolernes virke i hele landet.
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FORMANDEN HAR ORDET
Af Steen Madsen

Så er der gået et år til. 2019 er snart forbi, og skal vi se lidt
tilbage, har det faktisk været et rigtigt godt år for DHe.

Til skoleåret 2020/2021 er der allerede indskrevet 190 elever
og til året efter endnu flere på venteliste.

Vi har fået bundet vor skole sammen til stor glæde for både
elever og ansatte.

Vi har fået ansat en ny viceforstander – Susanne Petersen.
Velkommen til og vi håber, at du vil falde godt til på vor skole.

Vi mangler én elevgang, så er alle elevværelser »up to date«. Så
udover alm. vedligeholdelse er det næste opgave.

Igen tak til ledelse og alle medarbejdere på skolen; jeres
uvurderlige arbejde med eleverne nyder stor respekt. Jeres
arbejde med og interesse for de unge mennesker gør, at der
altid er en god stemning og en god trivsel på skolen. Det er vigtigt for både eleverne og deres forældre og godt for skolens
renomme og omdømme udadtil.

Derudover er vi gået i gang med at se på en forandring af smedjen
og metalværkstedet, der er for småt. Det bliver en større proces,
da vi ønsker at se det i et større perspektiv, så de forbedringer vi
sætter i gang, er ordentligt gennemtænkte og rigtig gode.
Vi startede skoleåret 2019-2020 med 190 elever. Nogle har vi
desværre måttet sige farvel til, og andre har vi efterfølgende
modtaget fra andre skoler. I skrivende stund har vi 184 elever,
og til jer vil jeg sige: »Nyd nu den tid i er på skolen. Tiden går
stærkt, og pludselig er året omme«.

På sidste generalforsamling blev bestyrelsen genvalgt. Som
suppleant blev Gurli Smedegaard og Lissi Kjær valgt.
Bestyrelsen ønsker hermed alle medarbejdere, elever og
årsskriftets øvrige læsere en rigtig glædelig jul samt et godt
nytår.
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FRA JUL TIL SOMMER
Af Mathilde Møller Lausen m.fl.

Januar/februar:
Skituren
Noget af det første vi lavede i anden halvdel af skoleåret
18/19, var skituren. Transporttiden til Hemsedal var lang, men
også vildt hyggelig. Inden vi ankom til skistedet, skulle vi først
køre i bus i ca. 3,5 time og derefter sejle i 3,5 time, fra
Frederikshavn til Göteborg i Sverige, hvor vi derefter igen
skulle køre i 8 timer, før vi var fremme i Hemsedal i Norge. Det
var en meget lang tur, men den var ikke mindst hyggelig, og vi
fik set en masse film og hørt en hel del musik. Skituren var en
vildt hyggelig tur, hvor man også fik snakket med nogle andre
elever, end kun lige dem man var vant til at snakke med i
hverdagen.
Vi boede i hytter af 10-12 personer lige ud til pisten, så det var
vildt nemt om morgenen, når vi skulle ud på ski igen, for pisten
var bogstaveligt talt lige udenfor døren. I hytterne skulle vi selv
sørge for at lave mad, men køkkenet havde selvfølgelig
forberedt en hel del af det. Det eneste, vi skulle gøre ude i
hytterne, var at varme noget op eller bage noget i ovnen og
snitte noget salat, og så var maden færdig. Vi skulle selvfølgelig
også selv gøre rent den sidste dag, da vi skulle forlade hytten,
men det var nu slet ikke så slemt.
Der var både mulighed for at stå på ski og snowboard, så man
kunne selv vælge det, man havde lyst til. De første par dage
stod vi på ski og snowboard med vores skihold og lærere. Vi
var inddelt i forskellige niveauer, efter hvor meget erfaring man
havde i forvejen, så man var på hold med nogen på ens eget
niveau. De første par dage brugte vi på at lære pisterne at
kende, så vi de sidste dage selv kunne bestemme hvor, og
med hvem vi kørte.
De sidste par dage var lidt mere frie, da man som sagt selv
kunne bestemme, hvem man kørte med, og der var derfor
plads til lidt flere pauser. Der var også et par små hyggelige
caféer på pisterne, som man kunne holde pause ved. Så kunne
man lige køre forbi og få en kop varm kakao og varme sig ved,
inden man skulle videre på ski. Det var alt i alt en vildt god og
hyggelig skitur.
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Marts/april:
Århusturen
Alle 9. klasserne var på studietur til Århus for at opleve noget
kultur. Vi så både nyt og gammelt på Aros og i Den Gamle By.
Dagen startede med, at vi tog bussen til Aarhus, hvor vi blev
sat af ved Aros. Der blev vi vist rundt af en guide, som viste os
en masse flotte og spændende værker, som vi snakkede lidt
om. Vi så blandt andet Boy-skulpturen, som var meget
fascinerende.
Til frokost blev vi sluppet løs i byen, hvor vi havde lidt tid til at
shoppe og finde et sted at spise vores medbragte madpakker
eller gå på cafe.
Fra byen gik vi sammen til Den Gamle By. Her blev vi igen vist
rundt af guider. Det var meget spændende at høre alle de
historier, de kunne om de forskellige husstande og gader. Til
sidst fik vi lov til at gå rundt på egen hånd, inden vi skulle med
bussen hjem til skolen igen.
Gymnastik
Gymnastik og gymnastikopvisninger er en stor del af livet på
DHe gennem hele året. Der er mange timers øvelse af serier og
en masse opvisninger rundt omkring i Jylland. En gymnastikopvisning kræver en helt masse øvelse og træning, før man kan
den helt udenad og til punkt og prikke.
Så vi har lige siden vi startede på DHe haft styrketræning og
lært det mest basale inden for gymnastikkens verden. Senere
begyndte vi så udelukkende at træne serier og atter serier om
og om igen, vi havde dog stadig en smule styrketræning en
gang imellem.
Da vi så havde lært vores gymnastikopvisning sådan nogenlunde, begyndte vi at besøge andre efterskoler, hvor vi så viste
vores opvisning for dem og omvendt. Det var nogle vildt hyggelige aftener med de andre efterskoler.
Senere begyndte vi så at tage rundt til forskellige haller rundt
omkring i landet for at vise folk udefra vores opvisning. Som
afslutning på gymnastiksæsonen tog vi sammen med en
masse andre efterskoler til Efterskolernes Gymnastikstævne i
BOXEN i Herning. Det var en fed oplevelse med et kæmpe
publikum og en masse flotte opvisninger.
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Det fede ved at lave gymnastik er fællesskabet omkring det,
der er bare en helt særlig stemning under både opvarmning og
opvisning, som gør det vildt fedt at lave opvisninger.
Englandsturen
Englandsturen var helt fantastisk! Hele 10. årgang var i England.
Turen tog 7 dage inkl. 2 hele rejsedage. Vi kørte alle sammen i
bus fra skolen gennem Tyskland, Belgien og til Frankrig, hvor vi
sejlede til Dover i England. Bus- og sejlturen var vildt hyggelig. På
turen boede vi hos værtsfamilier, hvilket var en vildt god og
hyggelig oplevelse. Noget af det fede ved at bo hos værtsfamilier
var, at man fandt ud af, hvordan englænderne boede, man fik
snakket en masse engelsk, og man oplevede kulturen på en
anden måde, end man ellers ville have gjort.
Da vi ankom til Lancing, blev vi hentet af vores værtsfamilier. Vi
var alle vildt spændte og lidt nervøse for at se, hvem vi skulle bo
hos, og om de havde nogle børn. Da vi ankom hjemme hos
vores værtsfamilie, blev vi præsenteret for resten af familien, og vi
fik selvfølgelig noget aftensmad, for klokken var blevet mange.
Den første rigtige dag i England skulle foregå i den engelske
»flådeby« Portsmouth. Denne dag skulle vi følges med vores
engelskhold og engelsklærere. Vi så selvfølgelig det store skib
HMS Victory, som er kendt for at være Lord Nelsons flagskib.
Vi var også på Mary Rose Museum, og derefter var vi på en
sejltur, hvor vi havde udsyn til den engelske flåde. Vi skulle
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selvfølgelig også op i det 170 meter høje Spinnaker Tower, som
er byens vartegn. Efter at vi havde set og oplevet en hel masse
kultur, fik vi tid til at shoppe i et stort outlet center, som
afslutning på dagen. Derefter kørte vi tilbage til Lancing, og der
var nu dømt afslapning og hygge hos værtsfamilien.

bl.a. vælge at komme op og gå på Tower Bridge eller komme
med på en Harry Potter tur. Resten af dagen måtte vi ellers bare
planlægge, hvad vi gerne ville, så det blev vist til en masse
shopping for de flestes vedkommende. Vi mødtes alle sammen
på London Victoria Station, og så fulgtes vi ellers hjem derfra.

Den efterfølgende dag var »seværdighedernes dag«. Om
formiddagen havde man forskellige valgmuligheder, man kunne
blandt andet vælge at gå en tur forbi Buckingham Palace, Big
Ben og til sidst en tur i London Eye. En anden mulighed var
»London Dungeons«, og en tredje var at gå en tur i fodsporene
af »Tempelsriddernes Skat«. Om eftermiddagen tog vi alle på
Camden Market i London. Vi fik lov til at udforske markedet på
egen hånd. Det var et specielt men virkelig fint marked med en
masse smukke håndlavede ting og sager. Efter markedet tog vi
hjem til værtsfamilierne og hyggede, fik aftensmad, mens vi
fortalte om, hvad vi havde lavet i dagens løb.

Om morgenen pakkede vi alle vores ting og sagde farvel til vores
værtsfamilie, og tak fordi de havde taget så godt imod os. Det
første vi skulle denne sidste dag var, udover at pakke alt vores
bagage i busserne, at besøge et selvvalgt museum. Lærerne
havde udvalgt nogle forskellige, og man skulle så bare vælge sig
på det, man syntes var mest interessant. Efter muserne skulle vi
se musical. Vi kunne vælge imellem School of Rock og Mamma
Mia. De var begge vildt gode og helt vildt spændende.

Dagen efter var vi delt op i vores spor, så vi så noget, der var
relevant for det spor, vi havde valgt i starten af året. Designsporet
besøgte Chichester Festival Theatre, havde en workshop hos en
engelsk designer og fik en rundvisning på teatret. Erhverv-Motor
og Erhverv-Træ besøgte College at Northbrook og Ricardo/
Mechanical F1 ved Shoreham lufthavn. De sidste tre spor, altså
Internationalt spor, Erhverv-Mad og Sciencesporet besøgte
universitetsbyen Oxford, og fik en guidet rundtur i byen.

Englandsturen var vildt fed, og vi oplevede en hel masse
kulturelle ting, både i London og hvor vi nu ellers var i England,
men også derhjemme i værtsfamilien oplevede vi, hvordan det
var at være i en traditionel engelsk familie.

Den anden sidste dag i England var »Plan your own day«, hvor vi
hjemmefra kunne vælge os på nogle ture med lærerne. Vi kunne
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Efter at vi havde set vores musical, fandt vi vores busser og
begyndte at køre hjemad.

Berlinturen
9. klassernes studietur til Berlin var en lærerig tur med mange
sjove og spændende oplevelser. Vi skulle køre med en bus
derned mandag morgen. Bussen blev pakket med tasker, puder,
tæpper og snacks, så vi rigtig kunne hygge os og sove, hvis det
var det, man ville. Da vi kom til grænsen, stoppede vi ved

Fleggaard, så vi kunne få fyldt sliklagerne til resten af turen. Vi
skulle bo på Metropol Hostel, hvor vi også skulle spise morgenmad og aftensmad alle dagene. Vi ankom lige til aftensmadstid,
og da vi havde spist, fik vi en lille guidet tur af lærerne rundt i
området, hvor vi blandt andet så et stykke af Himmelbroen.
Tirsdag morgen tog vi med bussen til Olympia Station, hvor vi
fik en en rundtur med guide, som viste os alt fra omklædningsrum i kælderen til V.I.P pladserne.
Hver dag til middag skulle vi selv finde et sted at spise frokost, og
tirsdag blev vi sat af bussen ved Kurfürstendam, hvor vi både fik
lidt tid til at shoppe og spise. Men vi fik ikke lang tid, da vi også
skulle nå en sidste ting den dag, hvor vi blev delt i to. Den ene del
skulle på graffiti-tur, og den anden del skulle på teknik-museum.
Vi besøgte Sachsenhausen om onsdagen, hvor lærerne viste
os rundt. Senere samme dag fik vi en dansk guide med i
bussen, som fortalte os om alle de gader, vi kørte igennem, og
monumenter vi kørte forbi. Ved blandt andet East Side Gallery
skulle vi ud af bussen for at se muren lidt tættere på.
De fleste aftener havde vi lidt fritid, hvor vi enten kunne gå en
tur eller bare hygge på værelset.
Torsdag var vores sidste dag i Berlin. Vi brugte den fuldt ud på
et u-bahn løb rundt i Berlin, og da vi var færdige, havde vi tid
på egen hånd, vi skulle bare være hjemme til aftensmad, hvor
vi derefter skulle køre sammen til centrum, hvor vi skulle op i
tv-tårnet og se Berlin oppefra. Det var mega flot og en god
afslutning på turen. Vi skulle køre hele natten, og vi var alle godt
trætte efter en lang men god dag.
Da vi kom hjem dagen efter, evaluerede vi turen, og så havde vi fri.
Søskende dage
Søskendedøgnet var et hyggeligt døgn med mange smil og
glade børn. I løbet af dette døgn havde vi nu endelig en
mulighed for at vise vores små søskende, hvad vi lavede, når vi
ikke var derhjemme. Vi var selvfølgelig i værkstederne, hvor
vores søskende havde mulighed for at prøve deres storebrors
eller storesøsters linjefagene af. Der var også tid til, at vi selv
kunne bestemme, hvad vi ville lave og vise vores søskende. Vi
havde også lidt gymnastik, hvor vi hurtigt fik kreeret en lille
miniserie, som skulle vises for forældrene, når de nu kom og
hentede os og vores søskende.
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Maj/juni:
Galla
Galla var en helt fantastisk og vildt hyggelig aften. Vi startede
allerede flere uger inden selve aftenen med at forberede. Drengene skulle bl.a. trække deres gallapartenere og derefter fortælle
deres gallepartnere, at de havde trukket dem. Nogle gjorde en del
ud af det og overraskede på forskellige og sjove måder. Efter
gallapartnerne var blevet trukket, skulle der øves at danse lancier.
Endelig kom selve gallaaftenen. Vi begyndte aftenen med at
danse lancier i vores fine tøj og lange kjoler for alle de mange
forældre, som var mødt op for at se på. Derefter blev der taget
billeder i massevis, og så var det ellers tid til at sætte sig til
bords i den flot opdækkede spisesal. Der var en lækker
3-retters menu i dagens anledning, og nogen lavede sjov
underholdning i løbet af aftenen. Da aftenen var veloverstået,
takket være de dygtige og sjove værter, som havde styret
slagets gang i løbet af aftenen, var der nu tid til film og hygge
med brætspil osv.
Udstilling
Temaet til årets udstilling var »Under the Sea«. Hele ugen op til
udstillingen blev der knoklet for at sætte det hele op og gøre
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alting klar både i værkstederne og i hallen. Man kunne vælge
sig på forskellige hold, og så skulle man selvfølgelig også
hjælpe til i sit linjefag. Der var nogle, som stod for at lave mad
og bage kager, som skulle sælges i cafeen. Nogle øvede
sange, som skulle spilles på scenen i hallen under udstillingen.
Der blev syet tøj med lynets hast, for at få alt tøjet færdigt til
modeshowet, som selvfølgelig også lige skulle øves. Nogle
byggede scenen til modeshowet og andre pyntede op i hallen
med fisk og tonsvis af blåmuslinger og andre skaller.
I weekenden kom de besøgende så og beundrede alle de
mange ting, der var blevet lavet og udstillet i ugens løb. Fredag
og søndag var der åbent for gæster og familie. Lørdag havde vi
besøg af de kommende elever, som skulle se, hvad vi har lavet i
løbet af året. Alle 3 dage blev der vist både modeshow og
motorcross-show og nogle af dagene også gymnastikopvisning.
Sidste uges tur/ De sidste dage på DHe
Sidste uges tur var en hyggelig, social og lidt trist tur. Turen gik
igen i år til Ringkøbing, hvor vi selvfølgelig skulle cykle til. Det
var en lang og hård cykeltur, men vi nåede frem, og kunne
nyde de sidste dage. Vi cyklede afsted mod Ringkøbing om
onsdagen og cyklede tilbage til skolen om fredagen. I løbet af
turen var der planlagt forskellige hyggelige og sjove aktiviteter.
F.eks. var der mulighed for at spille rundbold, fodbold, bordtennis og alt muligt andet aktivt. Flere gange var der mulighed for
at komme med ud at bade i den kolde fjord. Der var selvfølgelig
også sat tid af til bare at hygge i hallen med at skrive mindebøger, spille spil og snakke.
På turen skulle vi også have afsløret årsnomineringerne, som vi
hver især havde givet en stemme til.
Kontaktgrupperne skiftedes til at stå for at forberede mad og
rydde væk bagefter. Den sidste aften var der bålhygge med
skumfiduser og pandekager, mens vi alle sad omkring bålet,
sang vi en masse forskellige efterskolesange, og bagefter var
der nogle, som blev ved bålet og skrev mindebøger. Fredag
formiddag pakkede vi sammen og gjorde rent, og derefter
begyndte vi ellers at cykle hjemad. Da vi kom hjem, var der
dimission, og vi skulle lave vores gymnastikopvisning for
allersidste gang, den var dog ikke helt seriøs, men det var sjovt.
Afslutningsturen til Ringkøbing var vildt hyggeligt, men ikke
mindst var den en helt fantastisk afslutning på et helt vidunderligt og uforglemmeligt år på DHe.
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TALE TIL AFSLUTNINGSDAGEN
FOR SKOLEÅRET 2018/2019
Af Thorbjørn Laursen

Kære alle sammen
Lad os sammen tage to år tilbage i tiden.
Jeg stod i starten af 9. klasse uden den fjerneste ide om, hvad
jeg ville med mit liv, og hvis jeg helt selv kunne vælge, ville jeg
på det tidspunkt helst bare lave knive, men det var ikke så lige
til, når man kun er 15 år.
Min storebror havde på dette tidspunkt været på sportsefterskole og mente helt bestemt, at jeg skulle udnytte muligheden
for at få et år ud over det sædvanlige, men det var ikke lige
noget, der fangede mig, men alligevel lød det heller ikke helt
kedeligt. Det endte med, at jeg kom ud til 3 forskellige efterskoler på efterskolernes dag, og en af dem virkede så lige til, at det
måtte være et forsøg værd. Det resulterede i, at jeg blev
skrevet op et halvt år før skolestart, og til nye elevers dag gik
det for alvor op for mig, hvad jeg var gået ind til.
Jeg husker tydeligt, da vi alle sammen for første gang gik
morgenturen for at ryste os lidt sammen, inden det for alvor

måtte gå løs i august. Der gik ingen tid før en stor drengeflok
havde samlet sig, og der blev nævnt utallige mærker på alt,
hvad der har med noget der ligner en motor at gøre. Inden
længe var der et mylder af stemmer over det hele, – ja faktisk
gik snakken så godt, at da vi kom tilbage fra turen, blev der for
første gang tysset på os som en stor gruppe. En ting vi måske
er kommet til at holde lidt for meget fast i igennem året. Men
sådan kan det jo gå!
Hvad får man, hvis man blander 7300 timer, 170 unge mennesker en masse engagerede voksne og en lille oase for håndværk og design midt i Vestjylland? For 10 måneder siden havde
det ikke været til at sige.
Sommerferien 2018 gik, og for 10 måneder siden stod vi hver
især på vores første værelse og sagde goddag vil vores første
roomie. Der blev pakket ud, vores forældrene forsvandt, og de
næste tre dage stod den på intro. Fra den ene dag til den
anden lærte vi hinanden at kende, – Ja ALDRIG har jeg set
venskaber blive skabt og vokse så hurtigt. Der gik faktisk ikke
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lang tid, før man følte sig helt godt tilpas i dette store fællesskab. Vi lærte skolen at kende, og på trods af de mange
gange, var det ikke svært at finde ud af, hvor drengene og
pigerne hørte til. Efter de vidt-spredte linjefagsture, som skabte
samtalegrundlag for flere måneder, kom efterårsferien og
selvfølgelig den første elevfest, og lad os da bare sige, at vi har
fået holdt nogle gode nogen af den slags hen over året. Disse
har kun bragt os tættere sammen, og i ny og næ givet anledning til en god snak med nogle man ikke før har snakket med
eller bare en lille sluder med Leif.
Med efteråret kom gymnastikken. Især drengegymnastik var et
fantastisk frirum, hvor sveden drev, og der blev hygget maks.
Det handlede om at lukke alt andet ude og bare være sammen
om at få noget til at fungere. Efter mange uger og mange mørke
onsdags-eftermiddage fik vi langsomt men sikkert forvandlet
vores læreres tanker og ideer til diverse serier og koncepter.
Inden vi fik set os om, var halvdelen af året væk, og da
julemaden var fortæret, stod den længe ventede skitur for
døren. Det var en tur, der var blevet snakket ufatteligt meget
om i tiden op til. Alle glædede sig, og mange havde ikke prøvet
kræfter med de stejle bakker før.
Der blev købt udstyr, samlet proviant til de mange ture op og
ned med lifterne og i køkkenet blev der lavet mad i uanede
mængder. Busserne blev fyldt op med alverdens tasker, og
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turen kunne begynde. Etapen derop gik som planlagt, lige
bortset fra en opbremsning i min bus hen på eftermiddagen på
en mørk norsk landevej, hvor en elg havde valgt at passere
samtidigt med bussen. Der blev det første og største blå
mærke på turen givet til Mette, som røg ned ad trappen, men
heldigvis gik det ikke værre.
Da vi endelig kom op til hytterne, var sneen helt perfekt, og
humøret var højt, det var et genialt koncept med hytterne, og
når mørket sænkede sig, blev der fortalt om dagens bedrifter
og ikke mindst styrt og skader, som vi desværre havde fået en
del af. En ting vi har fået lidt for mange af i året, der er gået
– men heldigvis går de jo over igen.
Da vi efter de fire dage i det norske trillede ind i Skolebyen igen,
var vinterferien alligevel velkommen.
Det havde føltes som 14 dages ferie, da vi igen kom tilbage, og
ideen om at man mandag morgen skulle have dansk lå for
nogle temmelig fjern. Men på trods af det kom vi i gear, og
uden vi mærkede hvordan, stod vi pludseligt midt i en opvisnings-boble, hvor det hele skulle køre på skinner. Og da de
første opvisninger kom, tør jeg godt sige, at vi nok alle var lidt
stolte af det, vi havde fået stablet på benene. Det var nogle fantastiske uger, og humøret var for det meste helt i top. Vi lærte
at fungere og samarbejde som en enhed, og jeg er sikker på,
at vi alle vil huske de uger som noget helt særligt.

En tirsdag i marts da Bo som sædvanligt var ovre og åbne
smykker for mig, så han på datoen på sit ur og sagde pludseligt, »Det er ikke godt det her!« »Det er snart slut«. Jeg kiggede
uforstående på ham og sagde: »Ej Bo hold, der er stadig 3
måneder igen, – det er lang tid«, men i sidste ende må jeg nok
give ham ret.
England og Berlin blev også besøgt. Påsken gik. Eksamenerne
blev fuldendt og pludseligt var tiden gået, og her står vi i dag
alle sammen samlet.
Og hvad har vi så fået ud af at blande 7300 timer, 170 unge
mennesker, en masse engagerede voksne og en lille oase for
håndværk og design midt i Vestjylland? Nu ved vi det med
sikkerhed: Udfaldet er os – Årgang 2018/19 – elever såvel som
lærere. Ja, og måske endda også alle jer forældre. Vi vil alle
enhver mange ting med i bagagen når vi tager herfra i dag.
Audi mente, at det bedste ved hans år var gutterne, – som han
udnævnte til venner for livet. Og venner for livet er noget af det,
vi tager med hjem i dag. Men når vi lige tænker os om, er det
utroligt hvor meget andet end 5 affaldssække og et par
kufferter, vi tager med hjem i år. Jeg tør godt sige, at der er
mange, der har fundet sig selv eller i hvert fald nye sider af sig
selv i år. Selv kan jeg mærke, at jeg er blevet mere sikker på
mig selv, ligesom mange andre også er blevet det. En af de
vigtigste ting jeg tager med herfra, er evnen til at omgås

forskellige mennesker og møde dem, hvor de står, og jeg tror
ikke nogen af os kunne have ønsket os et andet elevhold eller
lærerhold for den sags skyld end det, der mødte ind den dag i
august sidste år, for det er det som helhed, der har gjort det
her år til noget helt særligt. Til sammen har vi bevist, hvad et
klogt menneske en gang sagde: »Udfordringer gør livet
interessant og at overkomme dem, gør livet meningsfuldt«.
For nogle skulle kærligheden findes her i vest, selv fandt jeg
den derhjemme. Og til alle jer der gjorde det på den ene eller
anden måde, ville jeg lige citere, hvad Tinna sagde, den første
dag vi var her: »Hvis man kan holde til et år på efterskole, så
kan man holde til alt!« De ord har jeg tænkt meget over, men
uanset om det er på eller udenfor efterskolen, om det er et
venskab eller en kæreste så håber jeg, at det må bære.
Til alle jer ansatte vil jeg sige tak for alt, hvad I har gjort, også
når vi var uduelige og ikke ville høre efter. I havde ret – for det
meste altså. Til de af jer der også skal videre, skal der lyde et
tak, fordi i ventede, til vi kom igennem slusen i lige netop dette
år, hvor vi på DHe har skabt venskaber for livet, jeg ønsker jer
alle held og lykke i fremtiden. Til alle jer forældre vil jeg sige, at
I har nogle helt fantastiske børn, som I godt kan være stolte
af.
Til slut vil jeg sige tak for et år, der i den grad blev et år ud over
det sædvanlige, og som jeg aldrig vil glemme.
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UDSTILLING I BILLEDER
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NY LÆRER
Af Louise Bak Mogensen

Et tilbud, der fangede min opmærksomhed og beskeden fra en
god ven, om jobbet som efterskolelærer var svær at kigge væk
fra. Det var en tanke, der havde forplantet sig i mig for flere år
siden, »Louise Mogensen, efterskolelærer«, men jeg tog aldrig
springet og gjorde noget ved det. Men nu skulle det være, nu
bød chancen sig, og jeg er i dag taknemmelig for, at jeg tog
springet og gjorde noget ved det. Det er ikke noget fremmed
for mig at leve i den her efterskoleverden, da jeg selv har været
2 år på efterskole og et halvt år på højskole. Jeg er vild med
det og er ufattelig glad for livet her på DHe med søde elever og
fantastiske kollegaer.
Louise Mogensen, 22 år, gymnastik-, tysk- og dansklærer på
DHe 19/20. Til min samtale blev jeg spurgt, om jeg kunne
hækle, men der måtte jeg desværre ryste på hovedet, derimod
kunne jeg tilbyde en god svingom, et fejesving og en salto i
Arenaen. Jeg må ærligt indrømme, at mine kreative sider ligger
i gymnastikken og ikke i hæklingen. Jeg nyder at være en del af
elevernes udvikling, både i deres fællesskab, men også i det
motoriske. Det er fantastisk at se, hvordan deres forhold til
gymnastikken udvikles i løbet af de første par måneder, og jeg
glæder mig til at se det endelige resultat til foråret. Det kan kun
blive godt!
Hvorfor jobbet som efterskolelærer? Svaret er, at jeg altid har
haft ønsket om at videregive alle de gode oplevelser, jeg selv
havde mine 2 år på efterskole. Den følelse jeg selv havde
dengang for 6 år siden, vil jeg gerne dele ud af og plante hos

de unge mennesker. Bolig, aktiv og kreativ undervisning som
giver eleverne en god fremtid videre i livet. Jeg har en passion
for gymnastikken, og hver gang jeg træder ind i hallen, får jeg
en følelse af glæde. Det er en af de ting, jeg gerne vil give
videre til mine elever. At elske kolde haller og bare tæer. Det
handler om at skabe små sejre og succeser, som de fremadrettet vil huske.
Jeg dimitterede i 2017 fra Varde Gymnasium og har siden da
oplevet den østlige del af verden, først med min storesøster og
derefter med en god veninde. Når jeg ikke fordriver min tid her
på efterskolen, er jeg på bondegården i Nordenskov lidt
udenfor Varde. Der bor jeg sammen med mine forældre og min
lillebror Anders. I min fritid er jeg aktiv på Repræsentationsholdet i Holstebro, hvor jeg sveder en hel del og udvikler mig. Jeg
har inden det været på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, hvor jeg
har lavet så meget gymnastik, som jeg overhovedet kunne. Det
har været en fantastisk oplevelse og har derfor også givet mig
blod på tanden til at skulle give videre og undervise, i det jeg
elsker.
Jeg glæder mig til resten af skoleåret, som forhåbentlig byder
på endnu flere smil og gode stunder med elever og kollegaer.
Jeg håber på, at kunne tage del i at skoleåret for elevholdet
2019/2020 bliver helt fantastisk.
Glædelig jul og godt nytår
Louise Bak Mogensen
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NY LÆRER
Af Magnus Sandholm

»Er du vores nye gymnastik- og fysik/kemilærer på Den danske
Design- og Håndværksefterskole?« Sådan så det ud, da jeg rullede ned ad Facebook en dag i foråret. Uden tvivl, så var der
BINGO. En ansøgning blev sendt afsted, og det ene skridt tog
det næste. Her står jeg i dag, og jeg er taknemmelig for at få
tilbudt stillingen, og jeg sagde pænt »Ja-tak«. Efterskoleverdenen er ikke helt fjern for mig. Min mor har arbejdet på en
efterskole, jeg har selv været 2 år på efterskole, og jeg har i 2
år arbejdet som timelærer, inden jeg blev ansat her på skolen.
Jeg nyder det, og er helt igennem glad for min hverdag blandt
skønne elever og herlige kollegaer.
Hvem er jeg så? Mit navn er Magnus Sandholm 22 år, jeg er
gymnastik- og fysik/kemilærer på DHe. Jeg er tilflytter i Skjern,
hvor jeg tidligere har boet lidt uden for Ulfborg hos mine
forældre og de seneste 2 år i Vedersø. Som enhver anden ung
knægt, har jeg selvfølgelig også spillet fodbold og håndbold.
Efter en del år på banen fik min søster omsider overtalt mig til
at prøve det der gymnastik. Det har hængt fast lige siden, og
det er i alt blevet til 13 år i gymnastiktøjet både som gymnast
og træner på en række forskellige hold.
At være en passioneret gymnast og gymnastiktræner er
grundlaget for mit arbejde, hvor fællesskab og sammenholdet
for eleverne arbejdes større og større i de ugentlige gymnastik-

timer. Jeg nyder, at se de unge mennesker udvikle sig fra hver
time der går. De modnes og motorikkens finesser udvikles.
Gennem leg, rammer og et smil på læben mener jeg, at der
udvikles mest. Det handler om at skabe succeshistorier, og
øjeblikke som eleverne kan huske.
I 2017 dimitterede jeg fra HTX i Holstebro. Nogle mener, at HTX
er mest for nørder. Nørd er et fælles begreb om et menneske,
som virkelig er fokuseret, nysgerrig og målrettet på et område.
Jeg kan godt lide at være lidt nørdet i fysik/kemi, som ligger
grundlag for den daglige undervisning. Her prøver jeg alt hvad
jeg kan at få eleverne til at synes, at fysik/kemi er spændende,
og jeg håber, at nogle af dem får større interesse for faget.
I min hverdag står den også på gymnastik. Her træner jeg et
springhold i Dejbjerg, hvor det kun handler om spring, og der
bliver nørdet. Derudover er jeg træner på Ringkøbing/Skjerns
REP-hold 19/20. Efter 5 år som gymnast på holdet, er jeg
trukket i trænertrøjen, og det er anderledes men på den gode
måde. Det er udfordrende, spændende og man lærer mere
omkring sig selv og sine gymnaster.
Jeg ser frem til en god og spændende tid på DHe.
Magnus Sandholm
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HVEM ER DEN NYE
VICEFORSTANDER PÅ DHE?
Af Susanne Petersen

I en periode havde min mand
og jeg leget med tanken om
at rykke teltpælene op og
flytte til et nyt sted. Men
hvordan gør man det, når
man har hus, jobs, børn i
skole og mange andre ting,
der holder en fast? Vælger
man et bestemt sted i landet
og kigger efter job der, eller
finder man et spændende job,
som afgør stedet? For os blev
det, det sidste.
I slutningen af marts 2019, faldt jeg over stillingsopslaget fra
DHe, hvor de søgte en viceforstander. Jeg læste det mange
gange og med større og større interesse, og selvom vi aldrig
havde overvejet at flytte til Vestjylland, vidste jeg, at jeg blev
nødt til at undersøge det nærmere. Jeg drog fra Samsø til
Skjern, besøgte DHe og fik en hjertelig velkomst og rundvisning. Jeg var solgt. Skolen fremstod smuk, velfungerende,
spændende og levende.

ledelseserfaring i et kreativt og aktivt efterskolemiljø, var
fantastisk.
Nu har jeg været på skolen i 3 måneder. Det har på alle måder
været berigende – og travlt:-) Jeg oplever en skole med et
kæmpe fællesskab, et sted hvor alle hjælper hinanden og et
sted med meget hjerterum. At være på en arbejdsplads som
aldrig lukker, og hvor »varen« er unge mennesker, er noget helt
særligt. Det er et job, hvor man hver eneste dag skal turde give
noget af sig selv. Grundtvig har sagt: »For at legen skal være
god, skal den give flere kræfter end den tager«, og arbejdet
med de unge mennesker her på skolen er så givende og
meningsfuldt, at det netop giver mere end det tager.
Jeg elsker samværet med de unge mennesker. At have tid og
mulighed for at være nysgerrig på deres liv. At lytte til dem,
støtte dem og udvikle dem i det år af deres liv, som de vælger
sammen med os på DHe. Vi har dem 24/7 og bliver uundgåeligt dannelsesfigurer for dem. De dannes i det år, vi har dem.
De lærer at kunne begå sig i fællesskabet med andre mennesker, og de lærer, hvem de selv er.

På vej hjem ringede jeg til min mand for at sikre mig, at han var
med på ideen. Han var ikke i tvivl om min begejstring, og som
biolog og naturmenneske var tanken om at skulle flytte til
»Naturens rige«, hvor der som på Samsø er åbne vidder og højt
til himlen, ikke skræmmende.

Jeg har altid interesseret mig for kunst, design og godt
håndværk, og når jeg i min dagligdag bevæger mig rundt på en
skole, som er gennemsyret af netop disse ting, føler jeg mig
privilegeret. Jeg har i mange år selv arbejdet med kunst og har
haft et lille galleri på Samsø. Det er tiden ikke til nu, men derfor
er det skønt, at det alligevel fylder i min hverdag.

Således besluttet blev en ansøgning skrevet og sendt afsted,
og jeg er stadig taknemmelig over, at jeg blev valgt til stillingen.
Tanken, om at jeg meget snart kunne få lov at bruge min

Jeg glæder mig over den første tid på DHe, og jeg glæder mig
til mange flere dage, og til at lande helt i rollen som viceforstander, lærer og kollega.
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VELKOMMEN
Af Irene Christiansen

Traditionen tro, havde vi igen i år forfattet en humoristisk sang til de nye elever på
ankomstdagen. De ansatte havde øvet sig, og i år var valget faldet på sangen:
Shallow fra filmen: »A star is born«. Linda og Otto var de to særdeles modige
lærere, der hver sang et vers solo, og havde klædt sig ud og gav den hele armen
som henholdsvis Bradley Cooper og Lady Gaga, hvilket vakte stor begejstring i
hallen, der ellers sitrede af forventningsfuld nervøsitet. Under omkvædet blev
mobilerne tændt, så hallen blev til et lyshav, mens vi sang velkommen til
hinanden. Det var et rørende øjeblik, – og et par enkelte mødre måtte da også
fælde en tåre undervejs. Det var en smuk måde at starte skoleåret på.

Hallo! (»Shallow«)
Sig mig noget tøs:
Er du måske bare lidt nervøs?
Har du sovet godt?
Eller har du glædet dig for hårdt?
Jeg ser frem
– til al den gode tid vi nu skal ha’
Det bli’r fedt
Så mange sjove ting, der nu skal ske!
Sig mig noget knægt:
Sidder håret bare helt perfekt?
Er du lidt genert?
Eller føles alting lidt forkert?
Slip det nu!
– Se al den gode tid vi nu skal ha’
Det bli’r fedt
Så mange sjove ting, der nu skal ske!

Vi si’r Hallo Hallo Hallo
Vi si’r Hallo Hallo Hallo Hallo
Vi si’r Hallo og velkommen her
For året det starter nu.
Å- å ou åh
Jeg står på kanten, jeg springer i for
Året det starter nu-u-u
Det bli’r så fedt, det vi skaber sammen
Vort Fællesskab starter nu-u-u
Vi si’r Hallo Hallo Hallo
Vi si’r Hallo Hallo Hallo Hallo
Vi si’r Hallo og velkommen her
For året det starter nu.
Irene Christiansen

Jeg står på kanten, jeg springer i for
Året det starter nu-u-u
Det bli’r så fedt, det vi skaber sammen
Vort Fællesskab starter nu-u-u
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INTROUGEN
Af Anna Bruhn Hartung

Introugen er en del af den allerførste uge, man som officiel elev
på efterskolen, kommer til at opleve. Den forgik på mit skoleår
(19/20) over 3 introdage, de første 3 dage efter sommerferien,
som var mandag d.12, 13. og 14. august, men vi ankom dog
på skolen dagen før altså om søndagen.
Om søndagen, hvor man først ankommer, er det bare sådan et
»settle-in«. Vi skulle se vores værelser, møde vores første
rumbo(er), pakke ud og ellers bare prøve, hvordan de forskellige måltider og samlinger foregik, med lidt information selvfølgelig, som der var/er en masse af hele ugen. Og til sidst skulle
vi tage afsked med vores kære forældre og prøve den første
nat på skolen.
Den første introdag det så virkelig startede, om mandagen,
begyndte vi tidligt fra morgenen med vores daglige rutiner, som
starter med en morgentur på 2 kilometer ved 7-tiden, derefter
morgenmad og den første aktivitet: Købstadsløbet.
Tirsdag morgen, startede vi i vores danskhold. Vi skulle finde
på en kort ny fødselsdags-sangtekst til en allerede eksisterende
melodi. Om aftenen blev den vindende sang så valgt, og den
bruger vi stadig, hver gang nogen her på DHe har fødselsdag.
Det er simpelthen så hyggeligt!

Dansk-top-festen var blandt andet en af de mange grænseoverskridende ting, vi skulle gennemføre i introugen. Vi skulle
indøve et show, hvor alle 9 danskhold skulle lave en dans og
mime til et kendt dansk-top-nummer. Jeg tænker bare,
hvordan det kunne lykkes os at holde en fest allerede anden
aften sammen? Men det er også en af de ting, der er så fede
ved DHe! At lærerne nemlig er så åbne og virkelig bare holdte
en fest, selvom vi måske var lidt generte. Vi endte nemlig alle
den aften med at danse i rundkreds helt spontant.
Jeg tror, en af mine yndlingsaktiviteter i introugen var den
afsluttende aktivitet. Efter den sidste lange dag, hvor vi bl.a. lige
havde været udenfor og lave en masse aktiviteter og synge om
bålet, skulle vi nemlig indenfor igen. Indenfor sad vi alle i en
cirkel i hal 1 og skulle speeddate, som bare var en dejlig, rolig
afslutning på de 3 introdage!
Alt i alt synes jeg, hele ugen generelt var absolut FANTASTISK.
Der var, i forhold til min mening, mange, der egentlig ikke syntes,
det var så fedt, fordi de ikke fik slappet så meget af, og at der
netop bare var gang i den hele tiden, men det var det, jeg syntes,
var så fedt, fordi det nok ville have været lidt underligt og akavet,
hvis alle bare havde siddet på hver deres værelse og kogt! Vi fik
nemlig på denne måde lært hinanden meget bedre at kende.
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DHE EFTERSKOLEN I SKJERN
– SKJERN I EFTERSKOLEN
Af navneudvalget: Bo Møller, Gitte Strebel og Annemarie S. Hansen

Med snart 30 år på bagen er DHe godt etableret i Skjern.
Der har gennem årene været nødvendige tilpasninger og
justeringer. Der er bygget om, bygget til, og senest bygget nyt.
DHe blev i 2018/19 bygget sammen til en stor enhed, hvilket vi
glæder os meget over og trives godt med.

Undervejs i processen kom også store danske kunstnere »på
bordet«. Kunstnere, som også har sat deres præg på Skjern
eller på skolen. Vi har således nu Kysset – stedet, hvor
elevernes »kærestevæg« findes, og vores tre nye mødelokaler
har fået navnene Piet Hein, Utzon og Wegner.

Da det nye byggeri stod færdigt, skulle de nye områder have
navne, som passede til navnene på resten af skolen. Eller var
det måske nu, det var tid at justere og nytænke her?

Så langt så godt. Navnene var fordelt, og vi forfattede en lille
tekst, som beskriver hvert sted.

Et lille udvalg, Navneudvalget, blev nedsat, og vi fik frie hænder
til opgaven.
Derfor gik vi i tænkeboks, og mange ideer var i spil, drøftelser
og overvejelser – skulle navnene ligge i tråd med de allerede
eksisterende, eller skulle vi, turde vi kaste helt nye navne på
bordet? Skulle vi også her bruge vores kreativitet og måske
navngive områderne efter danske forfattere, designere eller
noget helt andet?
DHe – Efterskolen i Skjern er skolens navn i daglig tale. Dette
gav os pludselig ideen til at kigge på Skjern og omegn og
tænke steder og seværdigheder ind på skolen.

Det var tid at komme ud med kameraet, så der også kunne
komme illustration på.
Billeder og tekst blev trykt på nogle smukke skilte og sat op i
områderne, og nu skal vi blot træne vores hjerner i, at navnene
ikke er som de plejer.
En rigtig spændende og sjov proces, hvor resultatet allerede
opleves helt rigtigt.
Stor tak for opbakning og input undervejs fra kolleger og elever
– vi klarer det helt sikkert ;o)

Vi, som skole, ser og oplever os selv, som en integreret og
naturlig del af Skjern, og vi vil gerne minde elever, forældre,
medarbejdere og andre med sin gang på skolen om dette
tilhørsforhold. Skjern og nærområdet har så mange seværdigheder og steder, så nu tog opgaven form.
Vi gik på jagt i forskellige steder og seværdigheder og forsøgte
at skabe en sammenhæng til stederne på skolen. Vores nye
flotte hall har fået navnet Den Grønne Korridor, og her ligger
spisesal, foredragssal og køkken. Fra Den grønne Korridor
sikrer Kong Hans´bro forbindelsen til Skjern Å, hvor alle
elevfløje, lærerværelse og mange undervisningslokaler findes.
Elevfløjene i stueplan fik navnene Engen, Bådehavnen og
Fredsskoven, og det var helt naturligt, at 1. sal skulle hedde
Vindmøllen og Fugletårnet.
Anlægget, Holger Danske og Vandtårnet, denne ligger på 1.
sal, er vores fællesarealer langs Skjern Å.
Pumpestation Nord findes i Arenaen og er navnet på vores
fitness-område.
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LINJEFAGSTUR – KERAMISK FORM,
KLASSISK KUNST OG NEW ART
Af Dicte Hjortskov og Mathilde M. Lausen

I år gik linjefagsturen for Keramik, Klassisk Kunst og New Art til
Amsterdam. Turen startede mandag morgen, hvor vi pakkede
bussen og satte kursen mod grænsen, hvor der var mulighed
for shopping og lidt formiddagsmad.

Vi kørte hele natten og nåede til grænsen endnu en gang, hvor
der igen var mulighed for shopping og morgenmad. Hjemturen
bød også på et besøg på CLAY Keramikmuseum i Middelfart.
Derefter kørte vi tilbage til DHe, og vi fik fri.

Vi ankom til vores hostel om aftenen, hvor vi pakkede ud og fik
aftensmad.
Næste dag tog vi bussen ind til centrum og fik rundvisning i
streetart af to guides. Dagen fortsatte med besøg på Van Gogh
Museum, og mulighed for at udforske centrum på egen hånd.
Derefter blev vi samlet op af bussen og kørte hjemad, hvor
varm aftensmad ventede os.
Hver aften på vores hostel var vi samlet og hyggede os. Folk
spillede enten spil, så film, hæklede, strikkede eller bare spiste
chokoladekiks.
De næste dage bød på flere museer, hyggestunder og masser
af gode minder. Vi besøgte blandt andet Keramisk Center og
Designmuseum. Vi blev også delt op undervejs, hvor keramikholdet besøgte keramikere, imens tegneholdene besøgte Riis
Museet og forskellige tegnebutikker.
Torsdag var der mulighed for shopping i centrum og kanalrundfart om aftenen. Lige inden vi skulle med bussen tilbage til
Danmark, spiste vi pizza i centrum.
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LINJEFAGSTUR – DESIGNHÅNDVÆRK,
SNEDKERI OG DREJEKUNST
Af Gitte Maria Rosendal

Klokken 08.00 rullede vi afsted med bussen. Vi sad alle forventningsfulde, men måske specielt vores lærere, for vi anede jo ikke,
hvad der ventede. Første stop var i Vejen, hvor vi fik en lille bid
mad, og derefter skulle vi ellers ind og se lamper i alle mulige
afskygninger. Hos Louis Poulsen fik vi en rundtur i produktionen.
Der kom vi virkelig rundt og så alle former for lamper i mange
forskellige farver og former, også de kendte som Poul Henningsens PH-lamper og andre som »Koglen« og »Snowball«. Det var
fedt at komme rundt og se, hvordan det hele blev gjort.
Så tog vi videre til Fyn, rettere sagt Gelsted. Her var vi heldige
at komme ind og se Carl Hansens produktion af bl.a. Wegner
møbler i lange baner. Det var en rigtig fed rundvisning, hvor vi
virkelig så hele processen fra træ til stol. Kæmpe maskiner der
blev styret af computer, rigtigt snedkerarbejde, og hvordan bl.a.
y-stolen blev flettet med lynets hast.

Efter det tog vi videre til Amager, hvor vi skulle på Danhostel.
Her fik vi aftensmad og morgenmad hver dag og hyggede os
om aftenen, efter vi havde været ude.
Tirsdag morgen stod den på besøg i Noyers værksted, hvor
Janus, som har været med i programmet »Danmarks næste
klassiker«, holder til. Her trådte vi ind i et værksted, hvor det
emmede af kreativitet og træ, og hvor man kunne mærke, at
de var tilstede. Det var folk, der virkelig brændte for det, de
lavede. Vi blev alle fascinerede af deres måde og evne til at
skabe deres eget på. Lige fra deres fine kanter på træet og
balancen mellem de tre ben på stole og borde, til deres finurlige
håndvask. Alting var perfekt ned til mindste detalje. Det var
vildt, hvordan man bare selv fik lyst til at kreere og skabe en
masse ting i træ.
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Efter den oplevelse tog vi videre til Design Museum Danmark.
Her så vi bl.a. »The Danish Chair Collection«, som var bygget
op i et nærmest ottekantet rum. Stolene var placeret på rad og
række i tre højder.
Efterfølgende tog vi på en interessant byvandring i København.
Vi så Amalienborg, Operahuset, Skuespillerhuset, og kom på
kanalrundfart, som rigtige turister.
Onsdag morgen skulle vi ud og besøge Jonas Als. Hos ham så
vi, hvordan man bl.a. arbejder i frisk træ. Han er en upcoming
designer, som er nået så langt, at han simpelthen sælger til
Michelin restauranter.
Efter det var vi inde hos Fritz Hansen produktionen, hvor de bl.a.
laver de kendte Arne Jacobsen møbler som Ægget og 7’eren.
Senere på dagen kom den store overraskelse, vi skulle ind og
være publikummer til optagelser af Natholdet. Det var fedt at
prøve noget anderledes og mærke stemningen, mens vi sad
blandt publikum. Man kunne mærke, da folk gik fra at være en
smule anspændte til at slappe af og have det sjovt. Det var et
meget sjovt lille sidespring fra det hele.
Torsdag tog vi hen til statens værksteder, hvor Rasmus Bækkel
Fex holder til for tiden. Rasmus har også været med i »Danmarks
næste klassiker«. Han går mere kunstnerisk til værks med sine
projekter. Først viste han lidt rundt på værkstedet, hvor alle de
der dyre maskiner, som man drømmer om at eje, holder til.
Bagefter viste han sit store kunstprojekt, TINGSTED, som han
laver i samarbejde med Trapholt. Han har fået tilsendt flere 100
42

stykker drejet træ, lavet af en masse forskellige trædrejere, som
skal ende ud et stort samlet værk. Det var vildt spændende at
se, hvordan mennesker tolker en opgave forskelligt.
Efter at have hørt om projektet gik turen videre til DR, hvor vi
skulle på rundvisning. Under rundvisningen så vi en del kendte
tv- og radioværter, eksempelvis dem fra Curlingklubben. Vi kom
forbi en masse forskellige afdelinger med kulisser, rekvisitter,
nyhedsstudiet, scener osv. Det var interessent at se, hvordan
DR fungerer.
Da rundturen på DR var færdig, tog vi ind på strøget, hvor vi
ellers måtte lave, hvad vi havde lyst til i et par timer eller tre.
Hos mange blev de timer brugt på shopping og spisning. Hold
fast der var mange butikker – og mennesker. Det vrimlede fra
alle mulige sider, her kunne storbyens liv virkelig mærkes.
Så stod den på hurtig aftensmad på vores Hostel, og vi
sluttede turen af med en tur i biografen, hvor vi så »Jagtsæson«. En rigtig hyggelig afslutning på det hele.
Da turen så gik hjemad fredag, tror jeg, vi var mange, der var
glade for at der ikke var flere stops, før vi ramte DHe. Det havde
været en indtryksfuld uge, både det at komme til København,
men også alle de mange forskellige værksteder, store og små.
Alle de mange forskellige måder at arbejde i træ på, er næsten
overvældende. Mon ikke også der var et par stykker, der blev
inspireret og har fået mod på endnu mere kreativ udfoldelse?
Alt i alt en utrolig hyggelig uge med mange spændene oplevelser og indtryk.

LINJEFAGSTUR – MUSIK
Af Nanna Brix og Mai Zwisler

Mandag morgen kl. 7:30 kørte musik-linjefagsholdet mod
København sammen med Bo og Morten. Første stop var
Odense, hvor vi fik rundvisning på Odense Teater. Det var fint at
se, hvordan teateret var bygget op. Rundvisningen var lidt
speciel, måske fordi vores guide var lidt en sjov type, men
overordnet var det en meget spændende rundvisning.

Herefter kørte vi mod Royal Arena, hvor vi blev rundvist. Vi så
Arenaen og VIP-området og backstage området. Det var sjovt
at se, hvordan det så ud uden scene og masser af mennesker.
Onsdag aften tog vi ned og var publikum på »Natholdet«. Det
var en kort oplevelse, men meget sjovt og fedt at kunne se sig
selv i Tv’et efterfølgende

Efter dette tog vi på TV2 og fik rundvisning her. Det sjoveste
ved denne rundvisning var helt klart at se de forskellige studier
og at høre om, hvordan det hele foregår bagved kameraet.
Derefter kørte vi mod København og fik os indlogeret på
Danhostel Bellahøj. Resten af dagen bød på afslapning,
aftensmad og en gåtur i området.

Torsdag tog vi på Det Rytmisk Konservatorie. Her fik vi rigtigt
meget at vide omkring, hvilke uddannelsesmuligheder de
tilbyder. Vi ville gerne have set mere af stedet, men det blev det
ikke til.

Tirsdag morgen var der morgenmad kl. 8:00, og vi fik smurt os
selv en madpakke til den lange dag. Vi begyndte med en
rundvisning på Det Kongelige Teater. Vi så Den Gamle Scene,
Kongelogen, Skrædderisalen og meget andet, som også var
spændende. Efter Det Kongelige Teater tog vi på Ragnarock i
Roskilde, som er et musikmuseum med en udstilling om
Gasolin. Det var meget spændende at høre lidt om deres
historie, og om hvordan bandet blev dannet. Morten havde
aftalt med en mand, at vi skulle have set merchandisefabrikken,
men han havde desværre glemt vores aftale, så vi fik lige
pludselig foræret lidt ekstra alenetid på Strøget.
Onsdag morgen efter morgenmad tog vi ud til Jakob Bruun,
som er guitarbygger. Det var mega fedt og en god oplevelse. Vi
var så heldige at få lov til at holde guitarer til over 200.000 kroner.
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Herefter tog vi til DR, hvor vi også fik en rundvisning. Det var
super spændende, fordi vi så en hel masse af DR’s studier bl.a.
»Debatten«, »Alle mod en« og Bamse og Kyllings hus, hvor vi
fik taget et rigtig fint billede. Efter turen på DR tog vi et smut på
Strøget, hvor vi så den butik, hvor vores kære lærer Otto altid
har købt sine hatte. Det var en lidt speciel mand i fint tøj og
med meget langt skæg.
Herefter havde vi fri til at shoppe løs, og vi skulle selv købe
vores aftensmad, inden vi skulle på Det Ny Teater og se stykket
»Spillemand på en tagryg«. Stykket var mere interessant, end vi
havde troet, for titlen var ikke lige én, der fangede!
Vi kom hjem sent torsdag aften, og vi skulle tidligt op dagen
efter på grund af hjemturen. Fredag morgen var der afgang
mod Skjern kl. 8.30. Vi havde alle haft en lang, men hyggelig
dag, og alt i alt var det en hyggelig tur.

LINJEFAGSTUR – SMYKKER
Af Louise Krabbe Riis og Louise Kargo Lauridsen

Klokken er 04.30, og vi sidder og spiser morgenmad i spisesalen. Vi er alle trætte, og vil egentlig bare gerne tilbage i vores
senge. Klokken er efterhånden ved at være 05.00, og det er tid
til afgang. Vi har 18 meget lange timer foran os i bussen, men
tiden går stærkt. Vi hygger os, tager på Burger King i pauserne
og sover en masse. Klokken 23.00 lander vi ved klosteret. Vi er
alle lidt skeptiske og gejler hinanden op med uhyggelige
historier. Dog bliver de fleste meget positivt overraskede, og vi
har det rigtig sjovt.
Næste morgen tager vi ned til morgenmaden lidt før de andre,
det er meget udfordrende. De tyske servitricer har nemlig den
overbevisning, at vi taler flydende tysk og begynder pludseligt
at plapre løs. Vi står helt stille og stirrer på hinanden og er
fuldstændig tomme for ord. Det går så vidt, at buschaufføren
kommer ind i restauranten, og fanger med det samme, at vi har
brug for hjælp. Buschaufføren går så hen til servitricen, og
samtalen lyder som følger: »Ich glaube nicht, dass Sie verstehen, was ich sage«, siger damen, buschaufføren får så forklaret
os, hvad hun har prøvet at sige. Det var ikke kun den ene
gang, det kom til at ske på turen, utallige tyskere laver nemlig
præcis det samme nummer med os senere hen. Vi ved ikke,
hvorfor det lige er os to, det skal gå ud over, men måske ligner
vi bare tyskere …
Den første dag kommer til at bestå af besøg hos Hochschule,
Schmuckmuseum, fri leg i byen og sidst men ikke mindst skal
vi på besøg hos en af de lokale guldsmede. Vi er kommet
hjem, og nu skal vi hygge i restauranten med en masse kage
og brætspil, indtil vi skal sove.
På dag 2 er vi lige vågnet, og vores rutine fra i går fortsætter. Vi
går ned til morgenmaden før de andre, de tyske damer
begynder igen at plapre, og det får vi lavet meget sjovt ud af. I
dag er bussens første stop ved guldsmede – og urmagerskolen
i Pforzheim. Vi er på workshop, hvor vi skal lave vores egen lille
broche. Det foregår sådan, at der er flere stationer, hvorpå der
står tyske guldsmedeelever og hjælper. Vi kommer på den
geniale ide at bruge ventetiden i køen på at spørge tyskerne,
om de kan sige »rødgrød med fløde«. Det lyder cirka sådan
her: »go go med flode«.
Vi er nu klar til at sætte kursen mod Wieland Edelmetalle, hvor
vi får lov at kikke på guld og lignende for nogle millioner. Sidste
stop i dag er Schmuckwelten – et varehus i to etager kun med
smykker. På øverste etage er det unikasmykker fra forskellige
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tyske guldsmede, og der er mange lækre teknikker at studere
og gennemskue. De gode damer på klosteret laver pasta med
vegetarisk kødsovs til os, det smager utrolig dejligt, og vi spiser
os alle meget mætte… dog er der altid plads til kage og chokoladekiks i spillebulen inden sengetid.
Torsdag er vi lige vågnet, og den ene Louise K kan som
sædvanligt ikke stå op om morgenen, heldigvis er det dog ikke
noget problem for den anden Louise K, som så ansvarsfuld,
som hun nu er, vækker hende, så hun når at pakke sine ting og
komme med til Frankrig til tiden. Vi går nu på Strasbourgs
gågader og shopper, senere skal vi alle på udflugt i Cathedrale
de Notre Dame, og derefter skal vi på kanalrundfart, hvor vi
bl.a. skal sejle forbi EU-parlamentet. Det er kulturdag i dag. Vi
har nu været ude at sejle, og vi skal lige understrege, at ingen
blev søsyge undervejs. Der er fritid igen, og vi udnytter tiden til
at tage en tur i karrusel, det koster 5 euro, men det gør SLET
ingenting, vi sidder nemlig ved siden af den sødeste lille dreng,
dog vil han tydeligvis ikke snakke med os. Vi prøver på 5
forskellige sprog, han svarer ikke men sidder bare og kigger på
os, som om vi er idioter… Klokken er ved at være spisetid, og
vi skal alle mødes på en hyggelig restaurant i byen, hvor
lærerne har bestilt bord. Vi får alle en fransk specialitet kaldet
tarte flambee’. Nu er klokken ved at være mange, og bussen
futter lige så stille mod Danmark igen. Vi hygger os igen i
bussen og har det rigtig sjovt. Denne gang får vi bl.a. tiden til at
gå med at lave brevkasse i bussemandens mikrofon, vi får
sovet en heeeel del, i og med at vi kører om natten denne
gang. Vi vågner ved Fleggaard hvor vi får købt en masse slik,
og spiser morgenmad. klokken er 11:30 og vi er nu landet på
skolen. Det har været en rigtig hyggelig og lærerig tur. Vi synes,
det var sjovt at snakke med udlændinge og lære om deres
kultur, dog var den første rundvisning på designskolen en
smule langtrukken, men vi klarede den med nød og næppe, og
er kommet ud på den anden side stærkere end nogensinde før.
Alt i alt ville vi aldrig være denne tur foruden.
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NYT FRA ELEVFORENINGEN
Af Magnus Kühl & Christian S. Jeppesen
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DHe Elevforeningen er hænderne bag blandt andet Gammel
Elevdag og Gensynsfesten. Igennem vores arbejde med
planlægning af vores arrangementer, har vi fået et godt
samarbejde med skolens personale og ikke mindst Leif. Os i
bestyrelsen er glade for, at samarbejdet er så velfungerende,
og at de mange nye lærere, som ikke var der i vores elevtid på
skolen, tager imod os med åbne arme. Vi synes, det er meget
væsentlig at komme på skolen til vores møder for at følge med
i skolens store udvikling, og for at vi kan planlægge Gammel
Elevdag på den bedst mulige måde for skolen.
Til Gammelelevdag den 29. februar 2020, har vi fået skolen
til at åbne dørene til alle værkstederne. Dvs. eleverne vil være i
værkstederne, og så vil alle der er til Gammel Elevdag få
muligheden for at se, hvordan værkstederne har udviklet sig,
siden de har gået på DHe. Vi har valgt at gøre dette for at
tænke lidt mere ud af boksen og for at se på skolens øvrige
muligheder frem for kun at have den traditionsrige gymnastikopvisning. Vi har altid være rigtig glade for at have gymnastikopvisningen med, men vi ved, at skolen er meget mere end
»bare« gymnastik, derfor vil vi prøve at vise jer nogle de
muligheder, der gemmer sig der. Gensynsdagen vil dette år
være gratis med kaffe og kage, som Leif og skolen vil give,
men Jubilarmiddagen skal man dog betale sig fra. Ved
Gammel Elevdag er der Jubilarmiddag for 10, 15, 20 og 25 års
jubilarer, som funger super godt. Det fungerer sådan, at

jubilarerne kommer på samme tid som alle andre gamle elever,
fra kl. 13, men hvorimod de som IKKE er jubilarer, tager hjem
omkring kl. 17, har jubilarerne mulighed for at blive og spise
med kl. 18 og derefter hygge/feste bagefter til kl 23.59. Vi har
for andet år valgt at have 15 års jubilarerne med, og det
fungerer rigtig godt, da aldersforskellen fra 10 til 20 års jubilarer
var et stor spring, synes vi i bestyrelsen. Det er også derfor, at
5 års jubilarerne ikke kommer med, fordi der sker en stor
udvikling fra 5 til 10 års jubilar. Da vi selv har erfaret, at når man
er 5 års jubilar, vil man gerne have en god gammel elevfest,
ligesom dengang man var elev på DHe. Derfor vil nogle ikke
være indforstået med at skulle sidde stille og rolig og nyde evt.
et glas vin under middagen. Vi tilgodeser derfor de øvrige
jubilarer, men står gerne til hjælp i forhold til råd og vejledning
med en evt. 5 års jubilarfest hvis dette ønskes.
Til Gensynsfest holder vi et brag af en elevfest i efteråret, for
den årgang som netop er stoppet på skolen om sommeren.
Dette er en stor succes, hvor vi de sidste to gange har allieret
os med forældrerådet for årgangen. Dette er en kontrakt, vi har
fået igennem personalet på skolen, som har gjort det nemmere
for os at få kontakt til forældrerådet, der har arrangeret
elevernes elevfest hele året igennem. Det at vi har fået et
samarbejde med forældrerådet gør, at de unge mennesker
kommer til en fest hvor der er nogle kendte ansigter, hvilket
giver dem en større tryghed.
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LINJEFAGSTUR – MOTOR OG METAL
Af Frederik Møller og Mads Lægaard Larsen

Klokken slår otte og alle Motor/Metal-drengene har sat sig klar i
bussen. Der bliver tjekket op på, om vi alle er der, og det er vi.
Der er nok pladser, til at næsten alle kan få to sæder hver. Folk
sætter sig til rette, og snakken går. Bussen starter, og så er
kursen ellers bare sat mod Sverige. Vi passerer Lillebælt, og
langsomt nærmer vi os første stop i Odense. H.J. Hansen
Odense A/S er en af nordens største genvindingsvirksomheder.
Deres raffineringsanlæg sorterer op til 400 tons metalaffald om
dagen. Sikkerhedssko og gule veste bliver fundet frem i
bussen, og vi bevæger os ind. Vi bliver mødt af en ung dame,
som viser os videre til et rum, hvor en lille film om virksomhedens historie ruller over skærmen. Efter filmen får vi sikkerhedshjelme på, og så begynder rundvisningen ellers bare. Efter
rundvisningen sættes kurs mod overnatningsstedet i Sverige.
Over Øresund og efter et hurtigt pascheck fortsætter vi videre.
Ved fem-tiden lander vi ved vores Hostel, og efter et hurtigt
check af værelserne smutter vi ned på pladsens restaurant og
får noget at spise. Menuen stod på wienerschnitzel, og det
smagte dejligt. 22:30 siger vi tak for i dag og godnat.
Tirsdag morgen er vi igen klar kl. 8, og efter morgenmad sætter
vi kurs mod Husqvarna Museet. Efter et par timers kørsel i bus
ankommer vi, og senere er det videre i bus til Hyldens Industrimuseum. Det var vildt spændende. Fortællingen går således:
Det hele startede med at en mand ved navn J.E. Hylten i 1898
opførte en metalfabrik. Fabrikken blev placeret ved Hären sø,
og det var ved hjælp af en turbine, søen der drev hele fabrikken. De var meget dygtige i værkstedet og satte mange
standarder for, hvordan man laver ting i metal. Fabrikken var i
fremgang, men det betød ikke, at der skulle spildes. Alt værktøj
blev brugt, til det var enten helt slidt eller gået i stykker. Og selv
når det skete, blev værktøjet blot lavet om til et andet værktøj.
Men efter lidt tilbagegang valgte man fra den ene dag til den
anden at dreje nøglen om og forlade stedet. Fabrikken står i
dag, som de forlod det dengang, og er nu et museum. Efter
det meget fascinerende museumsbesøg drog vi hjemad mod
vores hostel, hvor vi fik lidt afslapningstid og noget aftensmad,
inden dagen var omme, og vi gik til køjs.
Onsdag. Morgenmad. Afgang. Aeroseum Flymuseum. Vi
ankommer til noget, der minder om en militærbase. Vi mange
drenge var meget fascinerede af den store port, som vejer 70
tons. Vi bevæger os ned under jordens overflade og dybere
ned i bunkerne. Vi passerer mange forskellige jetfly, og damen,
som rundviser, fortæller glad om de mange forskellige funktioner og fakta om diverse fly. Efter rundvisningen får vi lidt at
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spise, og så får vi ellers lov til at prøve deres meget dyre
flysimulator. Det var megasjovt, og jeg er sikker på, at vi kunne
få meget mere tid til at gå med det. Efter Flymuseet besøger vi
Volvo Museet i Gøteborg. Per bruger lang tid på museet, og
andre bruger knap så meget tid på at kigge på de mange biler
og lastbiler. Aftensmaden spiser vi igen på vores Hostel, men
ikke alle er lige sultne. Inden da havde vi været på bytur i
Gøteborg, hvor drengene var i Sveriges største biltema og
bagefter et smut forbi Mcdonald's.

bred uenighed om, hvilken traktor der er den bedste. Der bliver
lavet en masse sjov, og Anders får taget sit nye coverbillede til
Facebook. Rundvisningen ved New Holland-forhandleren er så
småt ved at være slut, og vi får alle tildelt en kasket med det
blå og gule logo. Anders tager modvilligt imod kasketten, men
får dog hurtigt kastet den ned til Asger, som gladeligt tager
imod den. Efter forhandleren besøger vi Dieselhouse i København, som har en af verdens største dieselmotorer. Aftensmaden står på Flyvergrillen, og det er alle tilfredse med.

Torsdag morgen står vi tidligt op. Der er nemlig afgang fra
Hostel, og der skal tjekkes værelser. Buschaufføren sætter kurs
mod København, men ikke alle er lige glade. Anders har i
dagens anledning nemlig iført sig sit John Deere »outfit«. Vi skal
nemlig besøge konkurrenten New Holland, og der er i bussen

Sidste dag besøger vi Sjællands veterantraktormuseum. En
forening hvor ældre herrer hver især har deres egen traktor
med, som skal sættes i stand. En time eller to senere vender
bussen snuden mod DHe igen. Vi er tidligt hjemme, og
linjefagsturen er hermed afsluttet. Hyggeligt og lærerigt.

LINJEFAGSTUR – FASHION DESIGN
Af Naya, Agnes, Kristine, Kirstine, Maria, Johanne, Signe M og Emma Balle

Mandag:
Mandag morgen var vi alle super klar til linjefagsturen. Vi
begyndte dagen med en god gang morgenmad, dog var det
lidt tidligt på døgnet. Efter vi var steget på bussen, var der ro,
fordi folk var trætte. Første stop var i Odense, hvor vi skulle ind
og se Tidens Samling.
Tidens Samling er et museum, hvor de har et værelse fra hvert
årti, helt fra 1900-1990. Man må røre ved tingene og bruge
værelserne. Det var super inspirerende, især fordi man kunne
se, hvordan de tidligere generationer har ændret sig.
Næste stop var lige 50 meter væk. Vi skulle ind og se nogle
værksteder, man kunne benytte som borger. Der var et
design-, keramik- og syværksted. Der fik vi lidt at vide om,
hvad de lavede. Efter det tog vi et smut til TV2 i Odense, hvor vi
fik en rundvisning. Vi var inde først og få en fremlæggelse, om
hvad TV2 egentlig indebærer. Bagefter blev vi vist rundt på det
meste af TV2. Vi kunne desværre ikke nå at se det hele, fordi
det jo er kæmpe.
Sidste stop, og nok også vores yndlings den dag, var Bellahøj
Danhostel. Det var der, vi skulle overnatte hele ugen, og efter
en god lang køretur var vi alle trætte.
Tirsdag:
Tirsdagens første besøg var ved Det Kongelige Teater. Her fik vi
en rundvisning i Teatersalen, på Skræddersalen, bag scenen
og i kostumerummet. En sjov detalje er, at der næsten er
tyverisikring i Kongelogen, fordi gulvet knirker helt vildt:)
Vi var også på besøg ved Kopenhagen Fur Studio, her så vi
bl.a. nogle af deres nyere kollektioner og hørte en masse om
produktion og minkavl. Hos Kopenhagen Fur har de meget
fokus på, at de pelse der bliver brugt, kommer fra en avler de
kender, og som de ved, har behandlet minken bedst muligt.
Til sidst var vi inde på Design Museum Danmark. Et museum
med et bredt udvalg af både meget kendte og mindre kendte
designs. Der var alt fra termokander til cykler lavet af træ. Flotte
grafiske plakater og kjoler lavet af sugerør kunne man også
finde på museet.
Onsdag:
Vi begyndte dagen med at spise morgenmad som vi plejede,
derefter kom vi ud til Håndarbejdets Fremme, Professionshøj-

skolen UCC. Der fik vi en rundvisning og et foredrag af en af de
studerende, som var i gang med at lave sit bachelorprojekt.
Efter vores besøg tog vi S-toget til hovedbanen. Vi var på tur til
Stof og Stil, hvor vi fik shoppet til det næste projekt.
Derefter gik vi til Frederiksberg Allé. Der var vi inde i en lille
butik, som hedder Asfalt. Der arbejder en iværksætter, som har
sit eget firma og har overlevet i branchen i næsten 20 år. Nu
har hun butikken sammen med 2 andre iværksættere, ikke kun
for at få økonomien til at spille, men også for at have nogle at
arbejde med, så det ikke bliver så ensomt. Derefter fik vi et par
timers frihed, hvor vi selv måtte gå rundt omkring på Frederiksberg. Så tog vi hjem til Bellahøj og spiste aftensmad, og
klokken 19.30 var vi inde som publikum til Natholdet med
Anders Breinholt.
Torsdag:
Vi startede torsdag ud med at besøge Odd Lemon butikken.
Det er to piger, der har startet deres egen lille verden op med
moderne og inspirerende tøj. Det var virkelig flot og fyldt med
en masse farver, det gjorde, at man fik en helt glad følelse efter
besøget.
Derefter var vi inde i Handler. Det er en forretning, hvor man
kan købe flere hundredvis forskellige slags lyslåse, knapper osv.
Efter det blev det tid til vores trendspotting-opgave, som var
lektier. Det var fedt at kunne udforske Københavns sidegader.
Der var også tid til at shoppe og hygge på Strøget. Vi havde
alle fået nogle penge til at købe aftensmad for, inden vi skulle
hen på Det Nye Teater og se »Spillemand på en Tagryg«. Det
var et fantastisk stykke og en fed oplevelse.
Fredag:
Hele fredag gik med at køre i bus hjem til efterskolen. Selvom
det næsten tog 4 timer at køre i bus hjem til skolen, føltes det
ikke som så lang tid, fordi busturen var en hyggelig ting i sig
selv.
Generelt har det været en mega fed tur, med en masse fede
oplevelser. Man kan specielt også mærke på sammenholdet, at
vi har lært hinanden maget bedre at kende, efter at have brugt
så meget tid sammen.
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TEATERFORESTILLINGEN PÅ DHE 2019
Af Louise Krabbe Riis og Louise Kargo

Der arbejdes intenst i uge 45 på Den danske Design og
Håndværksefterskole i Skjern, for at få årets teaterforestilling på
benene. »Her er dit liv!« – titlen på årets forestilling, tager
udgangspunkt i Anders Matthesens film »Sorte Kugler«.
Stykket handler om Herman, der arbejder som ejendomsmægler, og det går ikke særlig godt for ham. Han er gift med Linda,
og sammen har de datteren Frederikke. Efter en fremvisning af
en lejlighed kommer han ud for en ulykke. Han bliver ramt af en
bil og kommer til at svæve mellem liv og død. Herman deltager
pludselig i et slags realityprogram. Her går det langsomt op for
ham, at hans deltagelse drejer sig om, at han skal vinde sit liv
tilbage. Dette er dog ikke en let sag for ham, da spillets
playmaker giver ham en masse udfordringer og udsætter ham
for en række prøvelser. Playmakeren vil give ham en chance til,
hvis han kan finde ud af at spille sine kort rigtigt… Kort sagt;
finde ud af at opføre sig ordentligt!
I løbet af ugen skal vi alle samarbejde om at få stablet stykket
på benene. Der skal lægges en masse energi og timer i
stykket, både fra lærere og elever, for vi er nemlig alle en del af
en større enhed. Vi er godt i gang med at få bygget scene,

tribune, kulisser og rekvisitter. Men vi må ikke glemme de elever
og køkkenpersonale, som laver lækker mad til os hver dag og
heller ikke dem som udsmykker skolen.
Vi ser frem til at se helheden i det, vi er i gang med. I øjeblikket
er der skabt kaos på skolen, som kan være svært at finde
hoved og hale i, men vi er sikker på, at vi nok skal nå det. Mest
af alt glæder vi os til at fremvise forestillingen for publikum, som
er inviteret til weekendens forestillinger. Derudover får vi besøg
fra omkringliggende efterskoler mandag aften i uge 46, som
afslutter en intens uge.
Vi hygger os og nørder rigtig meget med årets forestilling, og
synes det er rart med en anderledes uge, hvor der ikke bliver
lagt vægt på det faglige. Socialt og kreativt får vi en masse ud
af denne her uge, vi arbejder sammen på kryds og tværs af
klasser og årgange, hvilket gør, at man får bedre relationer til
kammerater og lærere. Med den fremgang og samarbejde vi
har indtil videre, skal »Her er dit liv!« nok blive et brag af et
teaterstykke, som vi på DHe kan være rigtig stolte af.
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Annemarie Skovbjerg Hansen

Hanne Andersen

Lene Sommer

Morten Flindt Pedersen

Skolemor

Lærer

Lærer

Lærer

Bo Møller

Irene Christiansen

Lene Østergaard

Nikolaj Andersen

Lærer

Lærer

Lærer

Lærer

Bodil Kaasen

Joan Thorup

Linda Kjølstad Arbjørn

Otto Pilgaard

Lærer

Lærer

Lærer

Lærer

Christina Kolby Østergaard

Kathrine Nørgaard

Marianne Lind

Per Bertelsen

Lærer

Lærer

Lærer

Lærer

Christina Skaaning

Louise Bak Mogensen

Mads Møller

Steffen Fjordside

Lærer

Lærer

Lærer

Lærer

Gitte Strebel

Leif Milter Hansen

Magnus Sandholm

Søren Dybdal

Lærer

Forstander

Lærer

Lærer

Susanne Haugaard Petersen
Viceforstander, lærer

Winnie Brogaard Hansen
Lærer

Allan Urup
IT-Support

Anja Søndergaard Madsen
Ernæringsassistent

Anna Dyrholm Clausen
TAP

Bent Jensen
Pedel

Berit Lykke Jagd
Køkkenmedhjælper

Gerda Sørensen
Ernæringsassistent

Ib Sørensen
Pedelmedhjælper

Jette Burgdorf
Pedelmedhjælper

Jette Plauborg Jensen
TAP

Krista Olesen
Sekretær

Leon Andersen
Pedelmedhjælper

Mette Ibsen
Sekretær

Majbrit Pedersen
Ernæringsassistent

DHE’S BESTYRELSE 2019-2020

Marianne Kyndesen
Køkkenleder

Tove Kjær Petersen
Ernæringsassistent

Ulla Uhre Rahbek
Ernæringsassistent

Steen Madsen

Kirsten Garnborg Andersen

Asger Andreasen

Formand
Tømmergade 15,
6830 Nørre Nebel

Sekretær
Tolstedhøjen 6,
7400 Herning

Kasserer
Kjærgårdsvej 8,
6971 Spjald

Uffe Beck Christensen

Nils Frederiksen

Gurli Smedsgaard

Næstformand
Vestervænget 24,
8700 Horsens

Bestyrelsesmedlem
Præstegårdsvej 13,
6900 Skjern

Suppleant
Krogsgaardsvej 2, Sdr. Nissum,
6990 Ulfborg

Jino Bruun

Lisbeth Nørtoft

Lissi Kjær

Bestyrelsesmedlem
Præstegårdsvej 16,
6900 Skjern

Bestyrelsesmedlem
Neder Fiddevej 61,
6854 Henne

Suppleant
Mølletotten 1,
7550 Sørvad
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ELEVHOLD 2018-2019
Alberte Gry Rejkjær

Carl-August Clemmensen

Emma K. Vestergaard

Jonas Høy Bøndergaard

Skelbækvej 7, Rindum, 6950 Ringkøbing

Mosegårdsvej 152, Rands, 7080 Børkop

Kaniavej 43, 6960 Hvide Sande

Bandsbølvej 24, Hemmet, 6893 Hemmet

Alexander Juhl

Caroline Damholt Christensen

Emma Nygård Nielsen

Jonas Salling Danielsen

Vestergårdsvej 1, Sdr. Vium,
6893 Hemmet

Svaneparken 291, 7430 Ikast

Vinkelvej 23, 6800 Varde

Caroline Korsholm Rasmussen

Erik Møller-Knudsen

Skt. Pauls Kirkeplads 12 B St,
8000 Aarhus C

Alexander Schütt Lyngbye

Østerbrogade 44, 7500 Holstebro

Ringvejen 16, 5900 Rudkøbing

Cathrine Sønderby Hansen

Eskild Specht Seeberg

Galeasen 4, Hjerting, 6710 Esbjerg

Amagerbrogade 43, 4. th,
2300 København S

Julia Hansen

Flora Sofie Andersen Hillmann

Julie Graversen

Stampen 4, 7330 Brande

Rosenvænget 38, 6800 Varde

Nedergårdvej 13, 6973 Ørnhøj

Cecilie Trabjerg Thomsen

Freja Esbjørn

Julie Søndergaard

Grønnegade 12, Grønbjerg, 6971 Spjald

Fiilsøvej 50, Vrøgum, 6840 Oksbøl

Mosebyvej 18, Hornshøj, 7500 Holstebro

Celina Engvig Petersen

Frida Julia Loges

Julie Nyborg Christiansen

Ebbebrydesvej 16, Varde, 6800 Varde

Stationsvej 4, Lundtoft, 6200 Aabenraa

Bakkedraget 16, 7490 Aulum

Charlotte Hyldal Kirkeby

Gry Overgaard Christensen

Karen Borg Christensen

Råkærvej 9, Flynder, 7660 Bækmarksbro

Sjællandsgade 92A, 1., 8000 Århus

Kærbyvej 14, Rindum, 6950 Ringkøbing

Clara Lundsgaard-Leth

Hadjer Mohammed Ibrahim
Yacob

Karoline Jakobsen Søvndahl

Damtoften 24 st. th., 6950 Ringkøbing

Kasper Brink Vesterheim

Hannah Louise Saul Jespersen

Vidtskuevej 42 3. Tv, 8260 Viby J.

Solskrænten 25, 6920 Videbæk

Kasper Hall Dalgas

Iben Aaby Hansen

Skolegade 6, Ansager, 6823 Ansager

Vamdrupgaardsvej 3, 6580 Vamdrup

Katrine Nyborg Basse

Ida Degn Bindslev

Fregerslevvej 7, 1, 8362 Hørning

Holme Parkvej 293, 8270 Højbjerg

Klara Josefine Christensen

Ida Schmidt Lauridsen

Tyttebærvej 17, 6920 Videbæk

Vittarpvej 110, Vittarp, 6855 Outrup

Kristina Ji Wen Kjeldsen
Armvangvej 55, Frisvad, 6800 Varde

Balskærvej 47, 8340 Malling

Alice Christensen
Tawan Vill 19/6 Moo 2, Nong Prue,
20150 Chonburi

Amalie Maria Mølgaard Stampe
Majsmarken 3, 6950 Ringkøbing

Anders Amby
Smørblomsten 20, 6950 Ringkøbing

Anders Elbæk Sørensen
Søndre Egknudvej 19, 6870 Ølgod

Andrea Dyrvig-Vestergaard
Bøelvej 21, Lønborg, 6880 Tarm

Andreas Hyldgaard Thomsen
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Cecilie Karlsted Hildebrandt
Mogensen

Josefine Damgaard Vayrynen
Dalgårdsvej 23, Resen, 7600 Struer
Bygvænget 17, 6990 Ulfborg

Munkhulevej 8, 6990 Ulfborg

Bredgade 43, 2. Sal Dør 3,
7400 Herning

Anna Bøndergaard

Dagmar Rosa Skytte

Fælledvej 1, Bork Havn, 6893 Hemmet

Westergaards Alle 19, 6740 Bramming

Anna Margrethe Sahli

Daniel Kamp Arvad

Murzelenstrasse 34, 3034 Murzelen

Sønderskovvej 124, 6800 Varde

Anne Cadovius Juelsgaard

Daniel Rasmussen

Nørregårdvej 7, Grønbjerg, 6971 Spjald

Hiabsvej 11, Pårup, 7442 Engesvang

Anne Cathrine Holm Iversen

Daniel Lysgaard Christensen

Engparken 9, Outrup, 6855 Outrup

Ringkøbingvej 78, 6971 Spjald

Anne Friis Pedersen

Daniella Jul Eskildsen

Bondesvadvej 30, Tvenstrup, 8300 Odder

Velhustedparken 15, 6933 Kibæk

Ida-Marie Kongsgaard
Johannesen

Anne Mie Lykke Seerup

Elise Jakobsen

Farverhus 12 A, 6200 Aabenraa

Sneppen 3, 6920 Videbæk

Lokesvej 2, 6840 Oksbøl

Slangebakken 25, Laven, 8600 Silkeborg

Laura Hartmeyer

Asger Sejer Sprogø

Ellen Winther Klim

Jackob Richard Wade
Fischer-Møller

Grågårdevej 1, 8620 Kjellerup

Haretoften 33, Borbjerg, 7500 Holstebro

Nygade 9, st., Ellinge Lyng, 4560 Vig

Ava Schmidt Hansen

Emilie Dahl Vestergaard

Jacob Skovby Lauridsen

Rugvænget 36, 7400 Herning

Klintebakken 87, 6933 Kibæk

Horsensvej 24, 8722 Hedensted

Axel Møller

Emma Jensen

Jenny Elisabeth Ørskov

Tornskadevej 8, 8400 Ebeltoft

Skarbyvej 2, 7560 Hjerm

Grøndal 13, Borris, 6900 Skjern

Bjarne Piepenbrock

Emma Ørts

Johanne Brink Nikolajsen

Limbækvej 5, Kværs, 6300 Gråsten

Byvænget 7, 7673 Harboøre

Agervigvej 39, Næsbjerg, 6800 Varde

Camilla Klynge

Emma Randvig Zaguri

Johanne Ravnkilde Rasmussen

Laura Møbjerg Lundgaard
Andresen

Thit Jensens Vej 75b, 7430 Ikast

Elisabeths Vænge 22, 8660 Skanderborg

Grenåvej 692, 8541 Skødstrup

Strandvejen 1A, 6900 Skjern

Camilla Lind

Emma Blåholm

Johannes Bjerrum Jensen

Laura Fosgerau Juhl

Huggersgårdvej 1, 7620 Lemvig

Ndr Bjalderupvej 4, Horne, 6870 Ølgod

Fiilsøvej 44, Vrøgum, 6840 Oksbøl

Grøntoften 13, Tinghøj, 6800 Varde

Flintøksen 28, Mejrup, 7500 Holstebro

Lars G. Rønnow Andersen

Nissumvej 34, 7870 Roslev

Laura Feldthaus Mathiesen
Mejlvang 9, Kloster, 6950 Ringkøbing

Laura Heiselberg Schierff
Øster Vejrupvej 1, Lyne, 6880 Tarm

Laura Toldevar Jørgensen
Troldhøjvænget 53, 6800 Varde

Laurits Sig Levring

Marie Hvid-Olsen

Pernille Møller Dahl

Sofie Katrine Kjær Nielsen

Højtoften 18, 8654 Bryrup

Østerbrogade 18, 7200 Grindsted

Platanvej 18D, 7400 Herning

Tranevej 11, 6980 Tim

Laust Sommer Nielsen

Marie Brink

Pernille Puk Jensen

Sofie Zink Haahr

Vester Vejrupvej 12, Sdr. Vium,
6893 Hemmet

Vænget 36, 6818 Årre

Isagervej 12, Rindum,
6950 Ringkøbing

Vestergade 59, 6870 Ølgod

Line Thoustrup Nielsen

Philip Stage Nielsen

Ydunslund 35, 7620 Lemvig

Jens Kusks Vej 13, 6731 Tjæreborg

Krogsgaardvej 2, Sdr. Nissum,
6990 Ulfborg

Liv Gissel Kaa

Mathias Lund Mogensen

Pouline Mols Madsen

Blichersvej 48, Brande, 7330 Brande

Færøgade 20, 6950 Ringkøbing

Tinghusvej 1, Bjerre, 8783 Hornsyld

Liza Kim Vejs Nielsen

Mathias Pugflod Jørgensen

Rasmus Moesgaard

Egevej 14, 6950 Ringkøbing

Ovenmøllevej 3, 7660 Bækmarksbro

Skolevej 29, Herborg, 6920 Videbæk

Solbakken 14, 6933 Kibæk

Tais Emil Skou Larsen

Louise Søltoft Pedersen

Mathilde Karkov Høstrup

Rasmus Bjørn Christiansen

Møllevænget 46, 7190 Billund

Moldrupsvej 12, 7770 Vestervig

Askærgårdvej 5, Sig, 6800 Varde

Reberbanen 6, 6950 Ringkøbing

Tenna Hamborg Pommer

Louise Fonseca Skjødt Pedersen

Mathilde Møller Lausen

Rebecca Amstrup

Skolevej 27, Herborg, 6920 Videbæk

Skafterupvej 38, Egerup, 4100 Ringsted

Nørre Hvamvej 8, 7500 Holstebro

Sdr.Hallumvej 20, Kvong, 6800 Varde

Thorbjørn Laursen

Louise Kargo Lauridsen

Matilde Eriksen

Rikke Solgaard Jensen

Hekkenfeldtvej 60, Lydum,
6830 Nørre Nebel

Ørbækvej 25 st. th, 7330 Brande

Søndervænget 8, 7330 Brande

Dallerupvej 14, Dallerup,
8781 Stenderrup

Meinards Roga

Rosa Lykke Jørgensen

Torben Skov Beckmann

Lærke Torp Overgaard

Højgade 2D 2. Tv, Hammerum,
7400 Herning

Heideweg 13, D 25923 Humtrup

Vinkelvej 23, 7620 Lemvig

Sæddingvej 10, Rækker Mølle,
6900 Skjern

Mads Bundgård Hoppe

Mia Søndergaard Moll

Sara Bøtker Jensen

Fasterlundvej 3, Astrup, 6900 Skjern

Højbjergvej 68, Kloster,
6950 Ringkøbing

Tranevej 18, Brande, 7330 Brande

Søndergade 53, 7480 Vildbjerg

Trine Wedel Kold

Mia Gåsdal Johnsen

Herningsholmvej 21, 7400 Herning

Mads Christian Kjær Isaksen

Rolf Krakes Vej 56, 7500 Holstebro

Sarah Kamstrup Sandal
Stenvej 4, Højbjerg, 8270 Århus

Gl.Guldagervej 82F, Hjerting,
6710 Esbjerg V

Troels Led Møller Andreasen

Mikkel Karkov Høstrup

Signe Haagh
Hirsevænget 45, 8464 Galten

Kjærgårdsvej 8, Grønbjerg,
6971 Spjald

Mads Dragsdal Isaksen

Mikkel Sune Møller

Signe Klauber

Troels Nyborg Jensen

Hybenvænget 10, 7480 Vildbjerg

Stadilvej 23, Stadil, 6980 Tim

Signe Westergaard Jørgensen

Victor Gadegaard Legarth

Jernbanegade 16, 7200 Grindsted

Søndervænget 70, 6870 Ølgod

Silas Alexander Messmer

William Månsson

Bygvænet 20, 6990 Ulfborg

Marius Smedsgaard Sinkjær

Askærgårdvej 5, Sig, 6800 Varde

Mads Duedahl Sørensen

Heldbjergvej 11, Bjerndrup,
6200 Aabenraa

Højenvej 113, Nr. Vilstrup, 7100 Vejle

Mikkeline Cecillie Hedegaard

Magnus Hindbo

Nørremarksvej 252, 6800 Varde

Strandbyvej 2, Stauning, 6900 Skjern

Nadia Plauborg Jakobsen

Magnus Tylvad

Tanderupvej 46, Snejbjerg, 7400 Herning

Præstegårdsvej 68, 6900 Skjern

Nanna Dalager Sørensen

Magnus Stougaard

Grimlundvej 6, Hoven, 6880 Tarm

Chr. Winthersvej 22, 7500 Holstebro

Nicholas Brunhøj Krogh
Andersen

Maja Larsen
Ragedal 8, Borris, 6900 Skjern

Maja Søndergaard
Munkevej 13, 6700 Esbjerg

Maja Korsholm
Borkvej 5, No, 6950 Ringkøbing

Maja Brøsted Flinker
Nylandsvej 6, 7441 Bording

Maria Dahl Vestergaard
Klintebakken 87, 6933 Kibæk

Birkmosevej 9, 7480 Vildbjerg

Niels Leth
Christian Richardts Vej 12, Mejls,
6800 Varde

Nikolaj Krogsgaard Eriksen
Houdamvej 31, Vandborg, 7620 Lemvig

Nomxolisi Bobelo
Stenbjerg Kirke Vej 10A, Stenbjerg,
7752 Snedsted

Maria Bjerregaard Sloth

Oliver Sylvestersen
Gildenpfennig

Geddalvej 43, Ejsing, 7830 Vinderup

Troldhøjvænget 35, 6800 Varde

Stabyvej 1a, 6990 Ulfborg

Boniweg 1, 9472 Grabs

Sophia Stræde
Stine Brinch Skaanning
Nørrebjerg 65, 7620 Lemvig

Søs Aalborg Mortensen

Trine Nygård Lund

Krøsbærvej 17, 7330 Brande

Silke Smedegård
Holstebrovej 131, 6980 Tim

Sille Niebuhr
Sensommervej 110, Resenbro,
8600 Silkeborg

Simon Sandgrav-Madsen
Egeparken 22, 7260 Sdr.omme

Simon Staugaard Linding
Ndr. Bounumvej 22, 6870 Ølgod

Sofie Opstrup
Møllebyvej 15, Stadil, 6980 Tim

Sofie Stigaard Larsen
Klosterhedevej 12, Gudum,
7620 Lemvig

Sofie Horsted Skovhuus
Hoffgaardsvej11, 6950 Ringkøbing

65

ELEVHOLD 2019-2020
Benjamin Dissing

Fie Jørgensen

Fjaltringbyvej 83, Fjaltring, 7620 Lemvig

Nørregårdsparken 94, Andrup,
6705 Esbjerg

Sundsigvej 17, 6851 Janderup

Frederik Klauber

Nygade 9, st., Ellinge Lyng, 4560 Vig

Ringgade 43, 7600 Struer

Camilla Lind

Hybenvænget 10, 7480 Vildbjerg

Jacob Bondesen

Alice Christensen

Huggersgårdvej 1, 7620 Lemvig

Frederik Landbo Møller

Skjerninggårdvej 12, Mejls, 6800 Varde

Tawan Vill 19/6 Moo 2, Nong Prue,
20150 Chonburi

Camilla Rejkjær Jepsen

Kærbyvej 12, Uhre, 7330 Brande

Jannik Heiberg

Frederikke Maria Bodholdt

Vesterkærvej 22, Humlum, 7600 Struer

Amalie Dupont

Stabykjærgårdvej 3, Staby,
6990 Ulfborg

Møllebakken 11, Næsbjerg, 6800 Varde

Jenny Elisabeth Ørskov

Borgergade 58, 7270 Stakroge

Caroline Søby Høj

Grøndal 13, Borris, 6900 Skjern

Amalie Raeder

Ringkøbingvej 67, 6971 Spjald

Frederikke Sara Frank Laugesen
Ribe Landevej 257, 7100 Vejle

Jens Asger Green Bjerg

Vinkelvej 12, Over Jerstal, 6500 Vojens

Caroline Østergaard Svendsen

Fjaltringbyvej 83, Fjaltring, 7620 Lemvig

Amalie Vorret Mikkelsen

Nørregade 53 1. sal, 7500 Holstebro

Freja Høj Plejdrup
Nørreriisvej 5, Norring, 8382 Hinnerup

Johanne Bro Larsen

HC Andersens Vej 102, 7430 Ikast

Celina Engvig Petersen

Amalie Ziegler Norskov
Christensen

Ebbebrydesvej 16, Varde, 6800 Varde

Freja Worsøe Mundt
Margueritvænget 7, 8382 Hinnerup

Munkgårdkvarteret 385, Snejbjerg,
7400 Herning

Drejøvej 14, 8600 Silkeborg

Frida Hostrup Hansen

Jonas Agerbo

Baneallé 6A 1. Sal, 8881 Thorsø

Anders Elbæk Sørensen

Dagmar Øding Aggergaard Bay

Søndre Egknudvej 19, 6870 Ølgod

Stenkistevej 8, Skafterup, 4262 Sandved

Anders Mingus Due Svennevig

Daniel Pindstofte Pave Wejrup

Flodgårdsvej 4, Borris, 6900 Skjern

Oldagervænget 22, 6900 Skjern

Andrea Dyrvig-Vestergaard

Daniella Jul Eskildsen

Bøelvej 21, Lønborg, 6880 Tarm

Gustav Knudsen

Velhustedparken 15, 6933 Kibæk

Møllegårdsvej 19, Borris, 6900 Skjern

Andrea Østergaard Andersen

Dicte Hjortskov

Åsbjerg 15, 7323 Give

Iben Haargaard

Sneppehøj 5, 2750 Ballerup

Bjergene 28, 8700 Horsens

Andreas Alhøj

Ditlev Schmidt Ebbesen Nielsen

Slåenvej 72, 6000 Kolding

Ida Barker Søndergaard

Vestergade 21A, 6971 Spjald

Høvervej 23 A, Høver, 8464 Galten

Andreas Hyldgaard Thomsen

Eliza Friberg

Ida Berg Lauritsen

Violvej 6, 7100 Vejle

Godsbanevej 18, 7620 Lemvig

Emil Petersen

Ida Bjørstrup

Holmene 11, 6950 Ringkøbing

Svanemøllevej 120, 2900 Hellerup

Emil Thoustrup Bloch

Ida Lauridsen
Sønderbyvej 7, Stauning, 6900 Skjern

Anna Lind Damsgaard

Tranbergvænget 17, Vester Nebel,
6715 Esbjerg N

Vestervang 1, 7830 Vinderup

Emma Balleby

Havrevænget 6a, Frederiks, 7470 Karup

Anna Rydahl Sørensen

Hedegårdvej 55, Lomborg, 7620 Lemvig

Skolevænget 39A, Borris, 6900 Skjern

Emma Egsgaard Hansen

Anna-Sofie Boldt Hagsten

Lamborgvej 2, 7200 Grindsted

Sønder Alle 22, 7500 Holstebro

Emma Jensen

Ida-Marie Kongsgaard
Johannesen

Anne Mønster

Skarbyvej 2, 7560 Hjerm

Farverhus 12 A, 6200 Aabenraa

Karen Borg Christensen

Ellehammersvej 15, Taulov, 7000 Fredericia

Emma Lundgaard Andersen

Isabell Solgaard Ørum

Kærbyvej 14, Rindum, 6950 Ringkøbing

Anne Rønn Mikkelsen

Stratvej 4, Sejstrup, 6740 Bramming

Lunddalsvej 33, Varde, 6800 Varde

Karl Dohn Ibsen

Jasminallé 24, 6920 Videbæk

Emma Nygård Nielsen

Isabella Poulsen

Asselkærvej 14, Hvidbjerg, 7860 Spøttrup

Astrid Skjerning Danielsen

Vinkelvej 23, 6800 Varde

Karla Sofie Sondaj Sørensen

Kattesund 24 1. Mf, 8700 Horsens

Felix Simon Bech Bøgvald

Hustedvej 2, Vorgod-Barde,
6920 Videbæk

Astrid Søndergaard Koch

Munkgårdkvarteret 223, Snejbjerg,
7400 Herning

Isabelle Charlotte Gallant

Karoline Palmelund

Kobberupvej 74, Mejrup, 7500 Holstebro

Sandgaardsvej 29, Birk, 7400 Herning

Alba Sofie Juul Rauff

Munkhulevej 8, 6990 Ulfborg

Anna Bruhn Hartung
Egeparken 96, Rødekro, 6230 Rødekro

Anna Katrine Pedersen
Kastanie Alle 34, 7442 Engesvang

Borkvej 14, 6830 Nr Nebel
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Jackob Richard Wade
Fischer-Møller

Agnes Kirstine Bjerg

Christian Graff Esbensen

Øster Sundby Vej 66, 9000 Aalborg

Oldager Alle 25, 6900 Skjern

Frida Mary Nordquist Hansen

Jonas Vistisen Nielsen

Gl. Dalgårdsvej 6, 8620 Kjellerup

Gitte Maria Rosendal
Sejersgården 46, Gørding, 6690 Gørding

Ida Marie Navntoft
Ida Rotbøll Jochumsen
Klitvej 7, Henne Strand, 6854 Henne

Præstegårdsmarken 22, Lem,
7860 Spøttrup

Josefine Lund Madsen
Agerskovvej 54, Hammerum,
7400 Herning

Julia Pedersen
Fynsgade 58 1th., 7400 Herning

Julie Bostrup Simonsen
Linde Alle 16 St, Vildbjerg, 7480 Vildbjerg

Julie Folden
Peter Svinths Vej 106, 7442 Engesvang

Julie Graversen
Nedergårdvej 13, Ørnhøj, 6973 Ørnhøj

Julie Holmskov
J P Jensensvej 13, 7200 Grindsted

Julie Qvistgaard Thomsen
Bastrupsvej 1, 6800 Varde

Julie Slot Veng
Jasminallé 22, 6920 Videbæk

Julie Tjørnehøj Hansen
Nordvangs Allé 2E, Egå, 8250 Egå

Højageren 1, 8752 Østbirk

Kathrine Klokker

Mads Bundgård Hoppe

Mathilde Thusholt Hansen

Rebecca Corfitz Knudsen

Alkjærhøj 39, 6950 Ringkøbing

Højbjergvej 68, Kloster, 6950 Ringkøbing

Elmealle 5, Borris, 6900 Skjern

Klematisvej 17, 6920 Videbæk

Kathrine Kokholm

Mads Lægaard Larsen

Matilde Gudbjerg Robbert

Rikke Hajslund Iversen

Chopinsvej 12, 7500 Holstebro

Blomstertoften 153, Tjørring, 7400 Herning

Rønbjergparken 43, Rønbjerg, 7800 Skive

Petravej 67, 7800 Skive

Katrine Daa Pedersen

Mads Preut Graugaard Storbank

Matilde Mikolajewicz

Sara Grundahl Hansen

Rolighedsstræde 5, 6933 Kibæk

Åsbjerg 65, 7323 Give

Vestertorp 11c, Gjellerup, 7400 Herning

Campus Alle 30, 6800 Varde

Katrine Nørgaard Nielsen

Magnus Eg Fogh

Mia Gåsdal Johnsen

Sara Guldberg Frederiksen

Trabjergvej 5, Borbjerg, 7500 Holstebro

Skovbovænget 51, Hareskov, 3500 Værløse

Rolf Krakes Vej 56, 7500 Holstebro

Tårngade 13, 7600 Struer

Kirsten Porsborg Andersen

Magnus Kolind Rasmussen

Mia Jensen

Sascha Damgaard Nielsen

Bøgevangen 30, 9330 Dronninglund

Tromsøvej 5, 6950 Ringkøbing

Achter De Möhl 66, 24955 Harrislee

Rørvænget 21, Thorsminde, 6990 Ulfborg

Kirstine Heinsvig Nielsen

Mai Skaaning Zwisler

Mia Vogt Nielsen

Signe Mulvad Pedersen

Fåborgvej 132, Agerbæk,
6753 Agerbæk

Emil Reesensvej 121, 7500 Holstebro

Røjklitvej 1, Kloster, 6950 Ringkøbing

Torneåvej 32, 7430 Ikast

Maja Brozat Schmidt

Michelle Vinter Thomsen

Signe Tycho Olsen

Klara Skipper Vesterby

Flintemarken 19, 7190 Billund

Skårupvej 16, 6900 Skjern

Vrangstrupvej 1, Granslev, 8870 Langå

Thorsø Skovvej, 11, Virklund,
8600 Silkeborg

Maja Ingermann Nielsen

Mikkeline Cecillie Hedegaard

Sine Horslund Kristiansen

Solhøjparken 16, Storring, 8464 Galten

Nørremarksvej 252, 6800 Varde

Hovedvejen 12, 7490 Aulum

Klara Stenskrog Jakobsen

Maja Krogh Jensen

Mille Moosgaard

Skovkanten 6, 8660 Skanderborg

Sine Skovsbøl Ramsgaard

Jordbærhaven 9, 6950 Ringkøbing

Under Egen 55, Halgård, 7500 Holstebro

Gormsgade 22, Horsens, 8700 Horsens

Kristine Bavnshøj Christensen

Maja Lind Jørgensen

Naja Elisabeth Ebbesen

Margrethevej 4, 8800 Viborg

Sofie Byskov Larsen

Ravelsvej 41, 7500 Holstebro

Kirkevej 6, 7190 Billund

Kristine Raahede Pedersen

Maja Rølmer

Nanna Brix Petersen

Provst Lønstrups Vej 12, Mejrup, 7500
Holstebro

Ørbækvej 63, 7330 Brande

Markledet 34, 6950 Ringkøbing

Skovgårdsvej 20,2,-1, 7500 Holstebro

Sofie Friis Jeppesen

Lasse Albrechtsen Køhler

Malthe Degnbol

Nanna Dalager Sørensen

Hjejlevej 285, 7451 Sunds

Herningvej 88, 7480 Vildbjerg

Meldskiftet 1, 6950 Ringkøbing

Grimlundvej 6, Hoven, 6880 Tarm

Sofie Leth

Lasse Meiner Karstensen

Maria Bjerre Kirchheiner

Nanna Graverholt

Yderikvej 25, 6800 Varde

Oldagervænget 1, 6900 Skjern

Rosenvænget 16, Lind, 7400 Herning

Narviksgade 4, 8200 Aarhus

Sofie Sønderby Valsted

Laura Hartmeyer

Maria Bugge Erikstrup

Nanna Nyborg Nielsen

Kingosvej 26, 6800 Varde

Nissumvej 34, 7870 Roslev

Åbrinken 39, 6800 Varde

Hanebakken 22, 9520 Skørping

Søren Virenfeldt Jensen

Laura Opstrup Pedersen

Maria Skaanning Hindkjær

Natascha Schultz Dahm

Rødebro 5, Velling, 6950 Ringkøbing

Manøvej 2, 6852 Billum

Nellikevej 138, 6880 Tarm

Valdemarsvej 185, 7400 Herning

Tais Emil Skou Larsen

Laura Skriver

Marie Graversen

Natasja Flinker Linneberg

Møllevænget 46, 7190 Billund

Kirkevejen 8, 6818 Årre

Dybdalsgave 13, Hundborg, 7700 Thisted

Bakken 122, 7441 Bording

Tenna Hamborg Pommer

Laura Aamand Holm

Marie Hvid-Olsen

Naya Møjbæk

Skolevej 27, Herborg, 6920 Videbæk

Ulvehøjvej 1, Lindknud, 6650 Brørup

Østerbrogade 18, 7200 Grindsted

Kærbækvej 32, 6823 Ansager

Thea Holm

Laust Sommer Nielsen

Marie Louise Schlie

Oliver Hassing Christensen

Enkehøj 48, 7330 Brande

Vester Vejrupvej 12, Sdr. Vium,
6893 Hemmet

Baldursgade 20, 6700 Esbjerg

Børglumvej 23 St Th, 7400 Herning

Thomas Bang Kristensen

Marius Smedsgaard Sinkjær

Oliver Krogsgaard

Tranemosevej 6, Egeris, 6920 Videbæk

Line Maria Attermann Rumpelthiin

Krogsgaardvej 2, Sdr. Nissum, 6990 Ulfborg

Grøften 1, 7500 Holstebro

Thomas Saaugaard

Nørremarksvej 296, 6800 Varde

Mathias Friis Eskesen

Patrick Hartmann Thomsen

Solvænget 12, 7480 Vildbjerg

Line Thomsen

Niels Storgårds Vej 14, 6731 Tjæreborg

Horsbølvej 1, Sønderby, 7200 Grindsted

Tilde Karoline Sig Lisby

Klostervej 17, 6950 Ringkøbing

Mathias Lund Mogensen

Pernille Puk Jensen

Louise Kargo Lauridsen

Færøgade 20, 6950 Ringkøbing

Isagervej 12, Rindum, 6950 Ringkøbing

Holmgårdvej 94, Møborg,
7660 Bækmarksbro

Hekkenfeldtvej 60, Lydum,
6830 Nørre Nebel

Mathilde Gandrup

Peter Dammark Nielsen

Tjalfe Thorslund Kjær Schmidt

Knaplundvej 6, Hoven, 6880 Tarm

Årupvej 4, Hanning, 6900 Skjern

Hjortehøjen 3, 8800 Viborg

Louise Krabbe Riis

Mathilde Møller Lausen

Peter Jørgensen

Tobias Fjord Pedersen

Tinghøjvej 1, 6870 Ølgod

Nørre Hvamvej 8, 7500 Holstebro

Videbækvej 60, 6920 Videbæk

Neriehaven 4, Rindum, 6950 Ringkøbing

Louise Mølleskov Petersen

Mathilde Ransby Juhl Mathiasen

Peter Tobberup Nielsen

Ulrikke Falkenberg

Kløvervej 19, Egeris, 6920 Videbæk

Engbakkevej 1, Kvong, 6800 Varde

Madum Søvej 30, Hellum, 9520 Skørping

Leonora Christinasvej 72, 7430 Ikast

Lærke Brixen

Mathilde Skovby Sørensen

Rasmus Lorentsen

Unna Steffensen

Bellevej 13, 7140 Stouby

Ternevej 4, 7500 Holstebro

Lemvigvej 80, 7620 Lemvig

Byagervej 200, St. Th., 8330 Beder

