Årsskrift 2019

Skønhed er en lille blomst
Skønhed er en lille blomst, inde i dit hjerte –
ikke nogen vild makeup – mange tror den er det.
Blomsten vokser indefra, la’r sig ikke plukke,
skønhed ejes af enhver, ikke kun af smukke.
Skønhed ses i dine ord, og de dansetrin du ta’r,
den er ikke udenpå, nej den vokser indefra.
Blomsten vokser, hvis du ser, og hvis du kan lytte,
er du tavs og uden ord, gør den ingen nytte.
Kend din blomst og vid dit værd, husk på, at vi alle,
bærer på en lille blomst, som så let kan falde.
Syng din sang og træd din dans, vend dig ud mod verdens blå
Skjul dig aldrig men træd frem, ellers går din blomst i stå.
Grib din verden sving den rundt, send den åbne blikke,
spil din rolle helt og fuldt, ellers er du ikke.
Livets sange, syng dem højt, lad din stemme lyde,
spil på altets instrument, og lad andre nyde.
Stil dig frem i rampens lys, og del ud af det du har,
intet skal du gemme på, alt skal ud der indefra.
Lyt til andres melodi, hør dem synge sange,
glem dig selv i det sekund, hvor de er lidt lange.
Ræk en hånd til den der faldt, midt i dansens hede,
tag imod med åbent sind, når du selv er nede.
Se da blomstrer blomsten op, nærmer sig sit fulde flor,
bli’r en stemme helt og fuldt, i det store blomsterkor.
Det du gør vil sætte frugt, kaste frø i tiden,
ligge som en spire der, uset ganske liden,
for en dag at blomstre op, som din egen skygge,
og forvandle verden til blomstertæpper tykke.
Pas din blomst og lad den gro, giv din verden hvad du har,
intet bør du gemme på – skønhed kommer indefra.
Klaus Thormann 1990
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FORORD
Du sidder nu med Årsskriftet 2019 i dine hænder.
Det skulle gerne give dig mange forskellige
perspektiver på det at være en del af Viby Efterskole – og ikke mindst en del af det pulserende samfund fyldt med både store og små
udfordringer.
Det er karakteristisk for vores samfund, og
den tid vi lever i, at vi søger mening i oplevelser. Men oplevelser i sig selv giver ikke mening. Hvis en oplevelse ikke har betydning for
ens liv bagefter, men alene har til hensigt at
adsprede i øjeblikket - at fylde tiden ud og give
lidt underholdning - giver den ikke mening.
På Viby skal det være lovligt at have lyst til at
blive klogere - lovligt at være glad og lade sig
forundre. Det skal være fedt at være lærer fordi eleverne har lyst til at blive udfordret – og
til selv at udvikle egne ideer og tanker. Kort
sagt: Vi skal skabe et efterskoleår, som i den
grad bærer præg af kvalitet, kreativitet, af
åbenhed, af ansvarlig inkluderende rummelighed og af glæde.

Det er vigtigt for os, at man kan perspektivere
sine oplevelser i noget større - at man udvider
sit perspektiv - og det kræver nødvendigvis, at
man stifter bekendtskab med noget, der endnu er ukendt og uprøvet. Det giver livet mening og udvikler ens bevidsthed om konkrete
ståsteder for den enkelte.
Samtidig udgør fællesskabet en vigtig del af
denne personlige udvikling. Det er jo ofte sådan – at det som lærer os at træffe individuelle
beslutninger for vort eget liv, er det individuelles modpol; nemlig Fællesskabet.
I et inkluderende fællesskab går ansvaret begge veje. Her er det nødvendigt, at man både
inviterer og inviteres indenfor, ellers giver begreberne fællesskab og inklusion ingen mening.
Dette årsskrift indeholder mange vidnesbyrd
om netop disse forhold, og deres betydning
for den enkelte – også mange år efter man har
forladt Viby Efterskole – så god fornøjelse!

René Holm Hansen, forstander
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JEG HOLDER
AF HVERDAGEN
Af Johanne Bo Lau Pedersen, 18/19
Jeg holder af hverdagen I.
(skrevet d. 10. september 2018
– efter 1 måned på Viby Efterskole)

Jeg holder af hverdagen II.
(skrevet d. 10. april 2019
efter 8 måneder på Viby Efterskole)

En ny hverdag.
Endnu ikke rutineret i mine rutiner
Den trætte morgens lyde,
der stadig er fremmede
En endnu ukendt pige i bad
Hvor er jeg, nårh ja
Min seng
Og så alligevel ikke
2, 3, 4 kopper kaf’, som man siger her på fyn
Stick to what you know
Morgenmad, frokost, aftensmad
De rammer er sat
ikke bare sat, men sømmet,
slået fast i min dag.
Resten er næsten flydende
Timer
Fritimer
Ikke regelmæssig træning og dansetræning
Rema, Røde Kors, Rema, Røde kors
Jeg er fremmed i min rastløshed
Fanget i frihed, muret inde i muligheder
”Ja, jeg har haft en vildt god dag”
Lille, let løgn
Den trætte aftens snigende melankoli,
med et savn hjemad
Jazz i ørene, tårer i øjnene
Åh, lad mig snart blive rutineret i mine rutiner
Jeg holdt engang af hverdagen

Hver dag vågner jeg en dag ældre
dog ikke nødvendigvis klogere
Jeg lytter til det tog der engang plejede
at vække mig om natten
Intet er som det plejede
Alt er nyt hver dag
Hverdagens trivialitet bliver aldrig en realitet
Et år er ikke lang tid nok til rutiner
og faste pladser i klasselokalet
Og stadig føler jeg mig hjemme
“Skal du hjem i weekenden”?
“Jeg skal hjem til skolen”
Hvor bor jeg?
Hvor er mit hjem?
Er det det samme, eller hvad?
Men jeg føler mig hjemme her,
og jeg vil ikke hjem
Efterår, vinter, forår
Hver dag har ændret mig en smule.
Jeg ved ikke hvordan, men jeg kan mærke det.
Man mærker ikke hverdagen,
hvis man mærker hver dag.
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DAGBOGEN 2018/19
8. august
Lærerne og det øvrige personale møder ind for
at lave de sidste forberedelser til skoleåret, der
kommer.
12. august
Velkomstdagen. 111 forventningsfulde og
spændte elever ankommer til Viby Efterskole. Forstanderparret og bestyrelsesformanden
byder velkommen og tidligere Viby-elever underholder med musik, sang og dans. Allerede
samme aften går det løs med ”Storspil” i spisesalen, hvor kontaktgrupperne dyster mod
hinanden i mange forskellige discipliner, bl.a.
vittighedsfortællinger incl ”ægte” latter, boogie
woogie, spaghettistafet, kluddermor og gulvvask – det hele på samme tid!
Introugen (uge 33)
En masse nye mennesker, Viby Efterskole og
Nørre Aaby går i gang med at lære hinanden at
kende gennem forskellige aktiviteter som ”Kend
din skole”, folkedans, navnelege, præsentation
af de forskellige fag, strandtur til Føns, bålaften
og en værdidebat, som munder ud i en plakat
med årgangens bud på værdier, der er vigtige
for dem i dette skoleår.
24. august
Fakkeloptog om aftenen for at markere at ”værdi-billedet” er hængt op.
29. august
En anderledes dag.
Om formiddagen afholdes den første af flere
”spind”-samtaler. Det er en personlig samtale
mellem kontaktgruppelæreren og den enkelte
elev med fokus på elevens personlige og sociale kompetencer og hvordan han/hun udvikler
dem i løbet af året.
Om eftermiddagen trivselsaktiviteter, hvor vi
rystes sammen i nye grupper, med nogle helt
anderledes aktiviteter. Flot arrangeret af VibyX.
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11. september.
Store syltedag. Vi er med i et nyt projekt omhandlende køkkenarbejde. Denne dag skal der
syltes, som hvor mor gjorde det. En dejlig dag
med samarbejde på tværs af køkkenfolk, lærere og elever. Resultat: Rigtig mange fyldte sylteglas på en reolvæg i spisesalen. Og der blev
spist i løbet af året.
12. september
Årets første ”Åben Scene” løber af stablen. Her
er der både plads til de forskellige musik-, danse- og teaterhold samt diverse blandede indslag.
13. september
Besøg helt fra Sydkorea, der kom for at lære
om den danske efterskole.
21.-22. september
Sangskrivningsworkshop med Line Marianne
Sørensen. Der blev skrevet mange sange.
29.-30. september
Første obligatoriske weekend.
Lørdag har vi gensynsdag, hvor sidste års elevhold kommer på besøg. Gensynsglæden er
stor, synlig og med et meget højt deciBel-tal.
De to elevhold optræder for hinanden med stor
succes.
Om søndagen er der ”Efterskolernes dag”, hvor
alle skoler har åbent hus. Vi får denne dag besøg af 3-400 gæster, der alle får en rundvisning
af elever, og efterfølgende oplever vores elever
optræde med dans, musik og drama. En rigtig
god weekend, der samtidig er en god prøve på,
hvordan det går bedst, når man hjælpes ad.
1. oktober
Dansk temadag. En tur i Nr. Åby Biograf for at
se Bænken, og derefter arbejde med den. En
klassisk dansk-fagdag på Viby…….
2. oktober
Koncert med Bo Stief og band. Som altid en
fantastisk oplevelse!
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Af Bjarne Frandsen, Adm. leder

9. oktober
Foredrag med Peter Kofoed. Han talte om
Snowden og masseovervågning. Et fantastisk
foredrag, hvor alle kiggede sig over skulderen
på vej ud……
25. oktober
Volleystævne. Viby hentede en af de sjældne
pokaler med hjem. Sådan!
Om aftenen var der ung-til-ung vejledning, hvor
en håndfuld elever fra sidste år fortalte om overgangen fra Viby til ungdomsuddannelse.
26. oktober
Fortælletime med Ventilen, der snakkede om
ensomhed og fællesskaber blandt unge.
26.+27. oktober
Sangskrivningsworkshop med Julia Fabrin.
28. oktober
Sommertiden slutter. Nogle elever møder i rigtig
god tid til morgenkøkkentjans….
31. oktober
Om formiddagen er der OSO-intro. Mange selvstændige opgaver forberedes og planlægges i
samarbejde med konsulentlærerne.
Om aftenen endnu en omgang totalt vellykket
Åben scene.

3. november
Jubilæumsdag. Besøg af de elever der gik her
for 5, 10 og 25 år siden. Et rart gensyn med
eleverne fra 93/94, 08/09 og 13/14 årgangene.
På programmet er en fortælletime med René,
kaffe og middag, og ”runden”, hvor alle fortæller
om, hvad de har bedrevet siden tiden på Viby.
Som lærer kan man kun blive glad og få fornyede kræfter sådan en dag.
4. november
Forældredag på Viby. Vi gentager succesen fra
de sidste år, hvor vi kombinerer forældresamtaler med det at lade forældrene være efterskoleelev for en dag. Der blev snakket med kontaktlærere og faglærere. Forældrene prøvede
kræfter med dans, musik, teater, stomp, gåture
og meget andet.
Sidst på dagen er der hyggelig spisning i de enkelte kontaktgrupper rundt omkring på skolen
og efterfølgende optræder elever og forældre
for hinanden. En god dag også i år.
5. november
Jacob Holdt viser ”Amerikanske billeder”, som
han har gjort i alle de år, Viby Efterskole har eksisteret. Endnu engang stor spørgelyst fra eleverne og mange tanker sat i gang.
Sidst på eftermiddagen kommer de to tidligere Viby-elever Lasse Dyg og Søren Torpegaard
Lund og fortæller om livet som uddannet musicalperformer fra Musicalakademiet.
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VI HAR KUN ET LIV!
”Vi har kun et liv.
En stund under solen, som blomster og siv.
Vort vilkår, spændt ud mellem
smerte og lyst.
At vokse, at blomstre, at modnes til høst,
tilfældighed smedet til skæbnemotiv.
Kun et er vort liv.”
Det skrev Helge Severinsen i 1978 – og hvor er
det rigtigt!
Søren Kirkegaard – en stor dansk filosof i
1800-tallet – gjorde den elementære, men meget vigtige opdagelse, at tilværelsen ikke er noget, man kan få andre til at gøre for sig. Ingen
andre kan leve livet for én, og man kan ikke lægge det fra sig.
Vort liv skabes af valg; både de valg, vi selv
træffer, og de valg som de mennesker vi omgiver os med træffer.
Her foran mig sidder nu 112 modige unge mennesker, der også har truffet et valg – I vil på efterskole.
Dette valg vil få stor betydning for jeres udvikling
det kommende år, hvor I kan forbedre jer fagligt, kreativt, socialt og blive mere afklaret med,
hvilken retning I vil uddannelsesmæssigt, men
også - i hvilken retning man mere generelt som
menneske vil bevæge sig. Med andre ord – give
livet perspektiv.

Dette med at have et perspektiv og være i stand
til at udvide det, udgør en vigtig faktor i vores
udvikling som menneske.
Vi har et slogan i efterskoleverdenen der lyder:
1 efterskoleår svarer til 7 menneskeår. Det illustrerer meget godt den oplevelse, både eleven
og forældre har efter et succesfuldt efterskoleophold.
Et efterskoleophold lever faktisk også bedre op
til OL-sloganet end OL selv gør:
”Den vigtigste ting i de olympiske lege er ikke
at vinde men at deltage, lige som det vigtigste i
livet ikke er triumfen, men kampen.”
Det essentielle er ikke at have besejret, men at
have kæmpet godt. På en efterskole er sejren:
selve kampen!
Så jeg vil opfordre jer til aktivt at tage kampen
op – altså tage stilling til, hvad I vil have ud af
jeres efterskoleår. I skal overveje, hvad der skal
til – hvad kræver det af mig, hvad kan jeg selv
gøre? – Det er jeres beslutning – så gå efter det,
med alt hvad det indebærer!
Jeg vil gerne sige lidt om, hvad vi mener et efterskoleår er og kan.
Vi lever ikke mere i Industrisamfundet – men i et
hyperkomplekst videnssamfund – eller innovationssamfund – det har fået mange navne, fælles
er dog, at der i dette samfund kræves særdeles
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Af René Holm Hansen, Forstander

Uddrag af velkomsttalen for skoleåret 2018/19
gode kreative og sociale kompetencer - men
den danske skole bliver ofte fra politisk side hindret i at udvikle sig i denne retning, og hænger
derfor på nogle punkter stadig fast i det gamle
industrisamfund med et stort fokus på faglighed og målingen af den.
Det er dog ikke kun en ensidig fokusering på
faglighed, men også hvordan den anvendes,
der hjælper os i udviklingen fremad. At finde nye
og kreative metoder i samarbejde med andre.
Faktisk er det en offentlig hemmelighed, at de
grundskoler, der lægger vægt på kunstneriske
aktiviteter, har større sandsynlighed for, at eleverne vokser mere, både i faglig og personlig
henseende. De bliver ikke bare gode til det
kunstneriske fag, de har valgt, de bliver også
bedre til andre fag.
Tidlig musikalsk udvikling fremmer ikke bare
barnets musikalske evner men øger også hjernens mentale tempo generelt, hvilket er grundlaget for al læring – sammen med nysgerrighed.
Det er simpelthen at skyde for lavt – og samfundsmæssigt forkert, hvis vi ensidigt sætter
fagligheden op som et overordnet mål. Det er
kreativiteten, der er det højeste mål; men fagligheden er et vigtigt middel til kreativitet, og øget
faglighed er derfor også vigtigt. De sidste mange års uddannelsespolitiske tiltag giver dog associationer mod rene fagspecialister, der hurtigst muligt skal igennem uddannelsessystemet
– og så gentager vi eventyret om Klods Hans,
for ensidig øget faglighed giver kun storebrødre, som vidste så meget, at halvdelen kunne
være nok. Derfor dumpede de også oppe på
slottet, hvor den mere kreative Klods Hans fik
prinsessen. Storebrødrene kom nemlig op i noget, de ikke havde haft for.
På Viby kalder vi os den fynske efterskole for
musik, dans og teater med et højt fagligt niveau.
Kreativiteten udgør sjælen på Viby – og det
fremtidige samfund. Samtidig vil vi selvfølgelig
også tilbyde alle de boglige fag, på et højt fagligt
niveau – så der bliver noget at se til! Undervisningen er flere steder niveaudelt, så man er sikker på både at kunne følge med og få passende
udfordringer!

I Brasilien er der en indianerstamme, som har
udviklet en helt speciel metode til at indfange
aber på. Den er ganske uskadelig for aben,
bortset fra at den bliver fanget – og så får den
en belønning.
Indianerne laver en lille kasse, kommer en nød
i kassen, en af abens yndlingsnødder og laver
et lille hul i kassen, så en abe lige kan stikke
hånden ind i kassen. Så fastgør de kassen til
et træ med et reb, og så venter de! Når en abe
kommer og finder kassen, lugter den nødden
eller hører den rasle. Bliver nysgerrig og stikker
hånden ind i kassen for at tage den. Når den
så har fået fat i nødden, kan den ikke få hånden ud igen. Hullet i kassen er lige stort nok til
at en abe kan få hånden ind, men ikke få den
knyttede hånd med nødden ud igen. Aben kan
slippe nødden og løbe sin vej, når indianerne
kommer for at fange den, men det gør den ikke.
Aben holder fast i nødden og havner derfor i
fangenskab.
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VI HAR KUN ET LIV!
FORTSAT

Vi bliver også fanget af det, vi vil holde fast på
som vort eget.
Vi bliver fanget af det, som vi ikke vil give slip på.
Det handler om frihed og bundethed.
Det at gå på efterskole handler også om frihed
og bundethed. I har selv frit valgt skolen – det er
en fri skole. Men når I har valgt en efterskole, har
I også samtidig valgt en holdningsskole – derfor
er man også bundet til det, som skolen står for.
En Grundtvigsk skole, hvor vi driver skole under
nøgleord som udfordringer, ansvarlighed, dannelse og forpligtende fællesskab.
Man kan billedligt talt sige, at når I stikker hånden gennem hullet, er det ikke for at gribe om
en nød – men det, vi har lagt i kassen, er fællesskab, udfordringer, faglighed og oplevelser.
Og vi håber, at I ikke vil slippe det igen – men
tage jeres valg på jer – som ambitiøse og seriøse unge mennesker.
En gammel fransk fabel fortæller om en slange,
hvis hoved kom til at diskutere godt og grundigt med halen. Halen var sur og gnaven over
altid at skulle halse efter hovedet – altid komme
sidst og aldrig være med til at bestemme hvorhen rejsen gik.
Nu kunne det være nok – halen gik på barrikaderne og forlangte demokrati og medbestemmelse.
Og da halen havde brokket sig længe nok,
tænkte hovedet: Åh nej – jeg orker ikke at høre
på mere brok – du får ret og jeg får fred. Og
resultatet blev, at halen blev hoved og hovedet
blev hale. Nu tumlede slangen så af sted efter
halen – blind - døv – og dum. Den bankede ind
i alt hvad den mødte på sin vej, den fandt ingen
føde – blev udsultet og afkræftet – og til sidst
drattede den ud over en klippekant og slog sig
ihjel.
Hvad digteren vil fortælle os, er naturligvis, at
vi ikke skal lade os føre af dem, der intet udsyn
har – der ingen erfaring har –
eller sagt på nu-dansk: GIV ALDRIG MAGT TIL
DEM DER TÆNKER MED RØVEN!

Vi har på Viby Efterskole – i linje med et klassisk
dannelsesideal – en holdning til, hvad der er
godt og dårligt. Der er forskel på at læse Dostojevskij og en eller anden knaldroman. Derfor har
vi sammensat et skoleår, hvor vi har udvalgt en
masse kvalitative aktiviteter – det er ikke tilfældigt.
Det er vigtigt for os, at man kan perspektivere
sine oplevelser i noget større – at man udvider
sit perspektiv, og det kræver nødvendigvis, at
man hele tiden stifter bekendtskab med noget,
der endnu er ukendt og uprøvet – det skaber
udvikling og giver livet mening.
Men det kan også være hårdt arbejde, hvor udholdenhed og mod betaler sig.
Så knyt næven og hold nu fast om nøden – tag
udfordringerne op –
og jeg lover jer, at det bliver det hele værd!
På Viby skal det være lovligt at have lyst til at
blive klogere og være kreativ – lovligt at være
glad og lade sig forundre. Det skal være fedt at
være lærer – fordi så mange af jer har lyst til at
tage udfordringerne op – og til at udvikle egne
ideer og tanker. Kort sagt:
Vi skal skabe et efterskoleår, som i den grad
bærer præg af kvalitet, kreativitet, af åbenhed,
af rummelighed og af glæde. Her skal det ikke
være halen, der fører an – den får aldrig en
chance.
Fællesskabet skaber vores identitet – herigennem modnes I og bliver bedre rustet til livet. I får
et større perspektiv - både samfundsmæssigt
og som mennesker.
Vi er kun noget i kraft af andre. Husk det – man
er kun noget i kraft af andre.
Her opstår fællesskabets nødvendighed.
Men et fællesskab kommer ikke bare af sig selv
– det kræver indlevelse og nærvær.
Forudsætningen for indlevelse er engagement i
sagen. I skal have viljen med!
Forudsætningen for nærvær er evnen til empati.
At kunne sætte sig ind i en andens perspektiv
og forstå.
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TAG DEN MED RO
OG HA’ DET SJOVT
Af Sille Toft, 18/19
Jeg sidder nu den 20. maj i Amfi og nyder solnedgangen, imens jeg kan høre klaveret spille
i baggrunden som en sød godnatsang. Mit Viby-ophold er ved at rinde ud i sandet, men det
er faktisk okay. Det er trist, men det er okay. For
mit skoleår har været lige som jeg ønskede det,
men langt fra hvad jeg forventede.
Mit år har været fuldt af musik. Hver gang jeg er
gået ud fra mit værelse, har de begivenheder,
som har fundet sted, været ledsaget af en smuk
klavermelodi. Mine roomies og jeg har delt glæden i musikken og danset løs på værelset og
ikke mindst, så har Viby tilbudt mig et år, hvor
jeg har kunnet dyrke musikken på min måde.
Dansen har også fyldt meget. Heldigvis. Jeg
har haft mulighed for at gå ned i en fantastisk
dansesal 24-7, og jeg har elsket det. Jeg er så
taknemlig for at have haft et helt år, hvor jeg har
kunnet dyrke min danseglæde. Det har været
terapeutisk for mig, at jeg kunne trække stikket
og gå ned og danse alle følelser ud, når jeg havde brug for det.
Mit år har også været fyldt med mange fantastiske mennesker.
Lad mig starte hos lærerne. De er helt fantastiske til deres fag, men de er også virkelig gode
at have omkring sig, når man skal vejledes i livet. Der er et professionelt forhold mellem lærer
og elev, men samtidig formår de, at man føler
sig hjemme omkring dem og knytter et bånd til
dem. De er helt igennem fremragende til deres
område, og de lægger deres sjæl og hjerte i det
de laver, og man kan mærke deres drive i alt,
de gør.
Eleverne er også helt enestående. Vi forstår
hinanden og udviser en vis respekt over for hinanden, som jeg aldrig har oplevet på samme
måde før. Samtidig med at vi er venner, er vi
også alle sammen sparringspartnere i forhold til
den passion, vi alle sammen har for enten dans,

musik eller teater. Selvom nogle interesserer sig
mere for teater end dans (eller omvendt), er vi
alle sammen en del af ét hold. Vi deler os ikke
op af den grund, vi beundrer tværtimod hinanden trods forskelligheden. Og det synes jeg er
smukt.
Men efter en lang pladderromantisk tekst omkring hvor fantastisk det er, er det også vigtigt
for mig at understrege, at det ikke er magisk.
Man er stadigvæk bare et menneske, selvom
man er på efterskole. Jeg vil gerne lette presset
lidt for de næste årgange ved at huske jer på at
bevare roen, for selvom efterskole er fedt, så
er det også hårdt. Det er psykisk hårdt at være
så meget på og være sammen med så mange mennesker hele tiden. Personligt lagde jeg
et meget stort pres på mig selv, fordi jeg ville
have at året skulle være mit livs bedste år, som
de tidligere årgange jo beskriver det som, men
sådan er det ikke. Man har altså dårlige dage
på efterskolen, og det var naivt af mig at tro,
at et helt år kunne være udelukkende sjovt og
fantastisk, fordi sådan et år eksisterer kun i film.
Så ja, mit år på efterskole har også været hårdt
ind imellem, men det har ikke gjort oplevelsen
mindre værd.
Så mit budskab er: Tag den med ro, ha´ det
sjovt og se en netflix-film, hvis det er, hvad du
har brug for. Det hele skal nok gå (det gjorde
det for mig), selvom det ikke var ligesom i en
Hollywood-film.
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6. november
Om eftermiddagen er der musical-intro. Årets
musical ”FAME” nærmer sig. Eleverne skal ønske hvad de gerne vil arbejde med - og det skal
de gøre på oplyst grundlag. Derfor bruges en
hel eftermiddag på at høre om de forskellige
opgaver - især dem man ikke nødvendigvis undervises i til daglig, fx kostume, rekvisit, sminke,
PR, sceneteknik, lyd og lys. Herefter forberedes
den forestående teater-tour.
7. november
Om eftermiddagen er vi i Fredericia Teater og
se forestillingen ”Intet”.
8.-9. november
Teatereleverne er på turné med deres selvskrevne stykker. Eleverne står selv for såvel det
kunstneriske som det tekniske - og klarer det
med bravour. Turen går denne gang til Trekantområdet, hvor hundredevis af 6.-7.-klasses elever er tryllebundne af Viby-elevernes flotte præstationer. Der blev grinet, fokuseret og klappet
- og mange udtalte efterfølgende at de var imponerede over de svære emner som stykkerne
modigt tog op og fremførte så naturligt.

8.-11. november
Vi er med i et huskunstnerprojekt. I disse dage
har vi besøg af Christian Diettrichsen og Dorte
Bjerre Jensen. En spændende og anderledes
oplevelse.
16.-18. november
Musik-camp for 6.-9. klasses elever. Viby-eleverne byder dem indenfor til en weekend i musikkens og Viby-åndens tegn. Deltagerne møder både Vibys musiklærere og navne udefra.
Det hele slutter med en koncert for forældre om
søndagen.
Uge 46 og 47
Brobygning. To ungdomsuddannelser afprøves i løbet af ugerne og tidligere Viby-elever
kommer og fortæller om deres veje. Hvad skal
jeg næste år? Som noget nyt i år holdes 3 af
dagene på de lokale efterskoler. Vi har besøg
af stx-Middelfart. Om eftermiddagen er der
OSO-arbejde, så det er en hård uge.
19. november
OSO-fremlæggelser. Skolen emmer af nervøsitet, glæde og spænding.
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24.-25. november
Rollespilsweekend. En hel weekend hvor Viby
er forvandlet til en Pirat-rum-lufthavn og hvad
dertil naturligt hører. Ca 30 gamle elever gør det
ekstra autentisk. Nat og dag. Alle går all in på
rollerne. Det er vildt, skræmmende og hylende
skægt!
27. november
Den årlige JuleKlippeKlistreHyggedag. Alle
hygger og Wi-Fi kan ikke komme til for dinglende sølvpapirsting.
29. november
Åben Scene. Så er det igen tid til at optræde
for hinanden. Indslagene bliver mere og mere
personlige, rørende, sjove og tossede.
30. november – 1. december
Elektronisk sangskrivningsworkshop med Katrine Villadsen.
2. december
Endnu et køkkentjans-projekt. Der blev bygget
og bagt kagehuse til den helt store guldmedalje.
5. december
Koret fra Vesterdal efterskole var på besøg. Korene sang for hinanden og hyggede bagefter.

6. december
Om formiddagen gik en stor flok piger Lucia-optog på Kongshøjcenteret. Ikke et øje og
kaffekop var tørt.
Om aftenen var der StandUp med Casper Nielsen. Han formåede at vende emner som ”Fejlbarlighed” på en både morsom og seriøs måde.
Han ramte virkelig eleverne, så vi kan heldigvis
se frem til (endnu) flere fejl fra eleverne.
7. – 8. december
Elektronisk sangskrivningsworkshop med Katrine Villadsen. Et nyt hold af elever får fornøjelsen.
9. december
Lillekoret synger til 2. søndag i advent i Nr Åby
Kirke.
Uge 50
Adventsmødeugen. Hele ugen bruges på at
øve op til de to store shows torsdag og fredag.
Der øves og øves, sættes lys og programmeres lyd. Efter en veloverstået generalprøve
torsdag laves to flotte shows, med musik,
kor og dans - som kædes flot sammen af en
gruppe gode konferenciers. Afslutningsvis går
eleverne det smukke og stemningsfulde Lucia-optog.
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KÆRE DAGBOG
Af Linda Bild Granby, 18/19
Mit efterskoleår er slut, desværre, og jeg er kommet tilbage til en verden, der ikke ligner den, jeg
forlod. Da jeg tog afsted på efterskole, havde jeg
en mærkelig idé om, at jeg tog afsted et år, og
derefter kom tilbage til den samme verden, som
jeg forlod. Men nu er jeg tilbage og intet er, som
det plejer.
Min lillebror har fået en kæreste, min mor har
tabt 5 kilo og min far er blevet opereret for en
diskusprolaps.
Jeg ser nu min far gå ude i haven hver dag, hvilket han ikke har kunnet de sidste to år. Spørger
jeg min mor: “Hvad skal vi have til aftensmad”.
Siger hun: “Det ved jeg ikke. Hvad har du lyst
til?”. Siden hvornår ved hun ikke, hvad vi skal
have til aftensmad?!
Min lillebror, som før sad oppe på sit værelse dagen lang og spillede computer, går nu til fester
hver weekend og er sammen med sine venner
hver aften, så han er ikke så meget hjemme
mere. Så er der mig. Mig, som altid har kæmpet
for at vi skal lave noget sammen som en familie, og mig der altid har værdsat, at vi alle spiser
sammen. Da jeg kom hjem fra efterskole, kom
jeg hjem til et hus og en verden, der i mit hoved, var ved at falde fra hinanden. Jeg savnede
alt det, der var på Viby Efterskole. Samlingerne,

måltiderne med 100 andre mennesker, hygge og
sange på gangen og dansen i dansesalen. Jeg
savnede det hele, og samtidig kom jeg hjem til et
familieliv, der var totalt forandret og som jeg slet
ikke passede ind i.
Lige pludselig skulle jeg til at tilpasse mig deres
dagligdag. Den dagligdag som jeg engang var
en del af, men den dagligdag faldt fra hinanden
da jeg tog på efterskole. Jeg fik min egen dagligdag på efterskolen, og min familie herhjemme,
fik deres.
Selvfølgelig var det hårdt, når jeg snakkede med
mine forældre, og de fortalte hvad de havde lavet
uden mig. Jeg ved, at min mor gjorde meget i
starten for ikke at lægge noget op på Facebook
eller Instagram af, hvad de lavede derhjemme.
Mest for at jeg ikke skulle føle mig udenfor, men
jeg havde det også godt på efterskolen og jo
længere ind i året vi kom, jo mindre tænkte jeg
på, hvad de lavede derhjemme uden mig.
Nu er jeg hjemme og jeg kan da godt se, at jeg
var naiv at tro, at alting bare ville stå stille herhjemme. Jeg er næsten en del af deres dagligdag igen og det er virkelig dejligt, men der er da
også nogle gange, hvor jeg ville ønske, at jeg
stadig var på Viby.
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TID - EN VEN ELLER FJENDE?
Af Frida Rottländer, 18/19
Jeg havde set mig sur på Tiden allerede inden,
jeg startede på Viby efterskole. Allerede da jeg
sad til kommende elevers aften, med en valgfagsseddel i hånden og hovedet fyldt med tanker, følte jeg at Tiden var begyndt. Begyndt at
løbe ud. For hvordan skulle jeg nå at prøve alle
de fantastiske ting, som jeg kunne se på papiret, at Viby havde at byde på, når jeg skulle
holde mig indenfor et vist antal timer?
Da jeg startede på Viby, var Tiden efter mig
igen. Fra den dag jeg trådte ind af døren, var
den lige i hælene på mig, og mindede mig om
alt det, som jeg skulle nå, inden året var omme.
Få venner - Bedste venner. Grine, være seriøs,
være produktiv, være mig selv, sætte pris på,
opnå. Man får kun et efterskoleår. Det vidste
jeg. 10 måneder - 46 uger - 321 dage. Det er,
hvad man har at arbejde med, og jeg ville nå
det hele.
Som julen og vinteren begyndte at nærme sig,
blev dagene kortere, og Tiden var centimeter
fra at gribe fat i mig. Det var der, det gik op for
mig, at Tiden var min værste fjende. Den havde
allerede slugt næsten en tredjedel af mit efterskoleår, og hvad havde jeg nået indtil nu? Var
jeg faldet ordentligt til? Havde jeg fået venner
for livet? Hvis det her år var det bedste år i mit
liv, ville jeg så vide det nu?
Jeg begyndte at skynde mig. Det var bare som
om, at det havde den modsatte effekt. Det lod
til at Tiden nød at lade mig sidde fast, når jeg
gerne ville videre, og nød at løbe fra mig, når jeg
gerne ville blive og nyde øjeblikkene. Jeg hadede Tiden. Jeg kunne aldrig gøre noget rigtigt.
Når jeg prøvede at få det bedste ud af den, kunne jeg næsten høre den grine af mig, og når jeg
var træt og havde brug for ro, mindede den mig
om, at den var på vej væk. Af og til, fik den mig
endda overbevist om, at det måske ikke var så
slemt, hvis den bare gik sin vej, så vi alle kunne
komme videre.

Det fik mig til at stoppe op.
Måske skulle jeg bare lade den gå. Den havde
trods alt gjort klart, at jeg alligevel ikke kunne
gøre noget for at stoppe den. Så nu ville jeg
ikke længere prøve. Da jeg tog den beslutning,
skete der noget. Tiden blev, selvom jeg satte
den fri. Eller… den gik stadig, men i et jævnt
og overskueligt tempo. Jeg begyndte at kunne
følge med.
I musicalperioden satte Tiden farten lidt op,
men jeg lod det ske og kæmpede ikke imod. Istedet sugede jeg til mig af alle de oplevelser og
minder, jeg fik på vejen. Fællesskabet, musikken og drømmene. Jeg begyndte at se Tiden,
som en ven, der lod mig opleve alle disse ting.
Om det så kun var for en stund, så var de der.
Jeg var der.
Jeg tror at de fleste efterskoleelever, på et eller
andet tidspunkt i løbet af deres efterskoleår, ser
Tiden som deres værste fjende. Hvilket er helt
forståeligt. Vi kommer her, og ser alle døre stå
åbne, og så kan det hurtigt føles, som om Tiden
står klar til at lukke dem dag for dag, men måske skulle vi prøve at se det fra den anden side.
Måske er Tiden heller ikke altid lige glad for os.
Jeg mener, vi udnytter Tiden. Vi presser Tiden.
Vi vil altid have det bedste ud af Tiden, og vi vil
helst have så meget af den så muligt. Det må
være trættende at være Tiden. Den får heller
aldrig den pause, som vi hver dag plager den
om. Tiden må da også være træt, men på trods
af det, står den aldrig stille.
Jeg tror, at Tiden stoppede med at være min
fjende, da jeg stoppede mit forsøg på at fastholde den, og jeg tror, at Tiden begyndte at blive min ven, da jeg istedet begyndte at sætte
pris på den.
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17. december
Rollefordeling. Nerverne er på højkant og der
er både glædesskrig og tårer. Manus udleveres
og de første prøver starter. Forventningerne til
tiden i og efter juleferien er nu lidt mere afklaret.
18. december
2. personlige spind-samtale med kontaktlæreren.
Om aftenen er der julefest for elever, ansatte og
familier. En hyggelig aften med både flæskesteg, ris a la mande og julelege.
19. december
Rengøring. Den store halvårlige hovedrengøring. En hård tjans at se frem til, men dagen
viser sig at være både lettere og sjovere end
forventet, for når bare vi hjælpes ad er det slet
ikke så surt. Efter rengøringen er det hjem på
en velfortjent juleferie.
2. januar - 31. januar
Opstart efter en dejlig (og for nogens vedkommende musical-fyldt) juleferie. Prøverne på
”FAME” skydes i gang og der arbejdes for fuld
hammer i alle hjørner af skolen. Efter få dage
er der åbent hus på Efterskolernes Aften, hvor
udefrakommende inviteres indenfor til at se arbejdet med musical. Enkelte elever undrer sig
over rygtet om at musical-perioden er hård den undren forsvinder da vi nærmer os teknisk
weekend i uge 3 og den obligatoriske weekend
i uge 4. Her er alle elever er på skolen for at
køre dag-lange prøver - sy de sidste kostumer,
opfinde nye rekvisitter, få Carmen op at flyve,
justere de sidste, mange podier i scenografien, påsætte microports, stemme instrumenter,
strække ben og stemmebånd, sminke blege
narkomaner og montere ballet-barrer, få musicalprogrammet i trykken og fokusere lamper.
Der er nok at se til og søvnen bliver lidt forsømt
den sidste uge. Helt som det skal være op til
en premiere.

16

31. januar
Premiere på ”FAME”. Vi gjorde det! Fantastisk
forestilling - som kun lykkedes gennem fælles
indsats.
1. februar
Der er ikke noget med at sove på laurbærerne.
Allerede dagen efter premieren er huset fyldt
op igen. Først skoleforestilling og siden aftenforestilling med efterfølgende tapas-buffet (for
publikum).
2. februar
Så er det tidligt op lørdag. Denne dag er huset
fyldt med tidligere elever. Stor gensynsglæde
og opbakning til forestillingen.
3. februar
Så gælder det forældrene. Hele to forestillinger
for at der er plads til alle. Det mest taknemmelige publikum man kan forestille sig, men også
dem der gør en mest spændt - det kan mærkes i maven fra morgenstunden. Ved sengetid
er alle trætte men glade.
4.-7. februar
Forude venter en hel uge med forestillinger –
det kan både være en formiddagsforestilling for
skoler og en aftenforestilling for publikum udefra. Der er knald på og fysikken udfordres. Men
i fællesskab klarer vi alle forestillingerne. Efter
sidste forestilling er der både vemod over at det
er slut og glæde ved at vinterferien venter. Så
skal der soves ud!
8. februar
Store oprydningsdag. 6 ugers eventyrverden
pilles ned på en formiddag. Meget mærkelig følelse. Nu er kun minderne tilbage, snøft. Det gør
lidt ondt i hjertet - men samtidig bliver det godt
at komme tilbage til hverdagen.
20. februar
Workshops og forestilling med Dansk Danseteater med forestillingen ”Krash”. Begge dele en
fantastisk oplevelse!
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27. februar
Danseworkshop om Bob Fosse. Mest om teknik.
3. marts.
Koncert med SINGERS.
5. marts
Dansefortællingen ”Det halve barn” og efterfølgende workshop.
6. marts
Fotografering til årsbilledet. Håret er sat og smilet stort. Måske første tegn på at dette fantastiske år også har en ende……
11. marts
Besøg af musiker Patrick Dorgan og hans manager Frederik Barasinski (gl. Viby-elev). Patrick
synger og Frederik fortæller om livet som musik-manager.
Fantastisk aften. Og vi var nogen der blev klogere, da viste sig at Patrick ikke var en udenlandsk sanger, men faktisk fra Aarup, Fyn…….

12. marts
Kommende elevers aften
Om aftenen er der besøg af elevholdet 19/20.
Årgang 18/19 optræder og fortæller sammen
med lærerne om de forskellige valgfag. En
mærkelig aften at stå på scenen - det er ikke
længe siden man selv sad og skulle vælge fag,
og inden længe overtager næste årgang skolen. Heldigvis virker 19/20 som nogle flinke og
rare mennesker, så det beroliger.
15. marts
Åben ”åben Scene”. Denne eftermiddag optræder eleverne ikke bare for hinanden, men
alle er velkomne. Det er nok mest forældre der
tager imod.
22.marts
Forberedelse af kulturtur. Turen går til Der
Hauptstadt, Berlin - og vi vil møde op forberedte, så vi får en masse ud af turen. Eleverne
inddeles derfor i ekspertgrupper, som studerer
et område og efterfølgende fremlægger om det
i Berlin.
23. marts
En gruppe på 10 elever har meldt sig til ”Nak
og Æd”. Endnu et arrangement fra ”Køkkentjans”-projektet. De begav sig til Berits farm
på Fønsskov, 10 (andre) høns var også inviteret,
og de blev til en god suppe efterfølgende………
24.-29. marts
Kulturtur til Berlin. En helt fantastisk tur med
mange store oplevelser. Blandt andet diverse
museer, streetart, Operetten Luna i et autentisk Cabarettelt, Sachsenhausen og en masse
andet. Til Renés store fortrydelse var der også
tid til lidt shopping i byens mange hyggelige gader. Derudover naturligvis diverse workshops
indenfor musik, dans og teater.
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TIDEN DER VAR
Af Sofie Lauritsen, 18/19

Før var dagen så lang
Med skridt i den forkerte retning
Uden en luft fuld af fuglesang
Aldrig den vilde beretning
Men så kom du
Et friskt pust til en død ånde
Du gik ikke op i IQ
Hjalp mig med at skabe nye bånd
Din stemme var klar
Uden tøven eller tvivl
Jeg gjorde mig bygbar
Du kom med dit svar
Nu er det hele ovre
Men langt fra stået
For nu kan vi erobre
Og kalde os bestået
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ENDELØST
Af Signe Sønderholm 18/19

Endeløst
Kærlighed
Frygt
Flygt
En lavine af følelser
Tanker, Spind
Et glimt, et Black
Tusindvis af minder
Fjender
Og gode veninder
Venner
Et sekund
To
Ti
Et år, et helt år
Luft, ind, ud
Længsel
Tilbageblik, fremtid
Tårer, af glæde
Og sorg
Savn, spænding
Forventning
Hjem, videre
Nyt
Men aldrig glemt

Jeg skrev digtet en aften efter aftensamling.
Jeg sad i min seng og tænkte lidt over hvad det
egentlig betød sådan et efterskole år.
Det havde i lang tid været svært at sætte ord
på hvordan det egentligt er, at gå på efterskole. Men det med bare at sætte enkelte ord på,
med forskellige værdiladninger, både på godt
og ondt, gjorde det hele nemmere.
Et år betyder mere end man tror. På et år har
jeg lært en stor del af mig selv at kende. Man
siger jo, at ét efterskole år svarer til 7 menneskeår. Og på mange punkter er det også rigtigt.
Alt den erfaring og de kompetencer jeg har fået
med videre, kan jeg bruge resten af mit liv. Derfor er et år på Viby Efterskole Endeløst...
SKOLEÅRET 2018/19
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TOMHEDEN
EFTER ALT DET GODE
Af Lykke Marie Salomonsen , 18/19
Mit efterskoleår var noget af det vildeste, sjoveste og mest fantastiske, som jeg aldrig havde
forestillet mig at skulle prøve. Da det så en dag
stoppede - som alt jo en dag skal - så var det
den mærkeligste følelse, med en masse tanker som jeg ikke lige kunne forstå til at starte
med. En dag fik jeg gået en lang tur, og slået
alle mine tanker om ‘tomheden efter’ ud i denne lille tekst:
“Jeg forstår det ik... Jeg forstår virkelig ikke alle
mine tanker! Jeg forstår ikke hvordan det allerede kan være slut - Det bedste i mit liv er lige
slut, men jeg forstår det ikke, for det er jo først
lige begyndt.
Der er ingen der fortæller mig hvordan jeg skal
reagere. Hvordan jeg skal håndtere mit tab af
noget bedre end jeg nogensinde kunne have
forestillet mig. Hvorfor advarede de mig ikke??
Jo de sagde der ville komme tårer, at det ville
føles mærkeligt efter. Men de sagde ikke, at jeg

ville rende i en tomhed af ikke at vide, hvad jeg
nu skulle gøre. Jeg har fået så meget. Venner,
selvtillid og de vildeste oplevelser. Men jeg har
også mistet venner, mistet gamle tanker og oplevelser uden for min boble.. Hvordan skal jeg
nogensinde kunne sammenligne det her, med
alt udenfor.
Alle mine puslespilsbrikker i livet var endelig
blevet lagt sammen, og jeg havde styr på dem!
Nu ved jeg ikke, hvordan jeg skal lægge de næste brikker til det nye spil. Hvor jeg skal starte,
hvilke brikker jeg skal beholde fra det gamle spil
- hvilke jeg burde smide ud... Og jeg ved slet
ikke, hvordan jeg kommer til at slutte det.”
Og selvom jeg ikke ved hvordan mit puslespil
skal sluttes endnu, så håber jeg at de nye Viby-elever og alle fremtidige, også vil få en masse gode, svært placerede og interessante puslespilsbrikker med i deres individuelle spil. Det
er en mærkelig ting at skulle sige farvel, men
det dejligste at have sagt “Hej” til engang.
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DEN VIGTIGSTE
BESLUTNING
Af Thor Kristian Poulsen, 18/19

Mit år på Viby startede ikke som alle andres.
Nej, mit år startede et helt andet sted. Nemlig
på Midtfyns efterskole. Et halvt år inden skolestart havde jeg valgt Midtfyns efterskole ud fra
”adventure”-linjefaget. Tingene tog efterhånden
en større og større drejning i mit liv. Jeg spillede
mere og mere guitar og gik meget op i det. Så
allerede onsdag, torsdag i første uge vidste jeg,
der var et eller andet helt galt. Jeg ville hellere
koncentrere mig omkring musik og mit guitarspil. Og da jeg blev hentet om fredagen af min
mor, sagde jeg ”Jeg tror, jeg har valgt den forkerte efterskole”. Jeg fik forklaret situationen til
min mor og far og de forstod. Om onsdagen var
jeg på besøg på Viby efterskole og fik en lille tur
rundt på skolen af selveste hr. René Holm Hansen. Efter besøget, hvor vi [jeg og mine forældre] var på vej ned til Humble musikefterskole,
vidste jeg godt hvor jeg skulle starte søndag.

Det har uden tvivl været det bedste og største
valg, jeg nogensinde har truffet (og dem kommer
der nok ikke mange flere af!). Jeg har fået mit
bedste år i mit liv, bedste og tætteste venner og
bedste lærerstab (inkl. øvrige personale), man
kunne ønske sig, punktum. Og mange gode
minder: Radio kedelig, musicalen bl.a. osv…
Og havde jeg ikke skiftet efterskole, tror jeg
nok, jeg var droppet ud af Midtfyns efterskole.
Og ville have haft en kæmpe fortrydelsesfølelse
inden i mig.
Jeg tror, alle kommer ud for eller har været ude
for at træffe et livskvalitetsafgørende valg. Jeg
tog et valg og det har ændret utroligt meget for
mig, det er nok ikke alle, der kan se det, men
det behøver alle heller ikke.
God dag til alle der læser dette.
PS: Midtfyns efterskole er en god efterskole!
Mine ”krav” til en efterskole ændrede sig.
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DAGBOGEN 2018/19
3. april
Koncert med BigBand og verdensmusikorkestret fra Aurehøj. Og en enkelt Mesterbager.
9. april
Korstævne på Kerteminde Efterskole med 250
efterskoleelever som sangere i koret ledet af
Tine Fris-Ronsfeld. Om aftenen koncert. Der er
en helt særlig oplevelse og giver gåsehud, når så
mange synger sammen. De fleste af vores elever
var med i koret, og resten kom som tilskuere.
14. april
Hele skolen var i Fredericia og se musicalen ”Urinetown”. En pisse-god oplevelse……
14.-16. april
Viby-camp og terminsprøver. Elever fra 6.-9.
klasse inviteres indenfor og får lov at mærke Viby-ånden i et par dage. Samtidig har de nuværende elever terminsprøver. Om eftermiddagen
er der workshops på kryds og tværs mellem
gæster og nuværende elever. Underviserne er
både Viby-lærere, Viby-elever og gæstelærere
fra det professionelle virke indenfor scenekunst.
Dagene afsluttes med en optræden for gæsternes forældre.
24. april
Store lodtrækningsdag. Nu afgøres det hvilket
emne, der skal skrives synopsis i til mundtlig
prøve.
25. april
Generalforsamling på Viby. Som optakt var der
koncert med upcoming star Anton Walter.
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28. april
Teaterholdenes afslutningsforestilling. Teater-holdene har arbejdet med deres selvskrevne forestillinger, som afslutningsvis vises for forældre og
andre interesserede. Eleverne står denne gang
selv for alt - at skrive, instruere, sætte lys og lyd,
finde kostumer og alt det andet, der skal til for at
lave en forestilling. Det bliver til 4 meget forskellige og imponerende flotte forestillinger.

30. april
Ultimatestævne på Nr Åby Efterskole. Vi fulgte
DGI’s motto. Det er meget vigtigere at deltage,
end at vinde!
4. maj
Alle ansatte er til ”musical-middag” - så bestyrelsen er sammen med eleverne på skolen.
6.-10. maj
Skriftlige prøver. Der svedes, tastes og printes
i multisalen.
13.-16. maj
Synopsis-dage. Der arbejdes intenst med synopser til mundtlig prøve, som skal afleveres
denne dag. Alle har trukket fordybelses-emner
og arbejder selvstændigt med tekst, billede,
analyse og fortolkning.
20.-21. maj
Forberedelse af Viby on Tour. Efter synopserne
er afleveret, kan vi fokusere på den forestående
turné. Vi skal rundt i hele landet, så der øves
på musik, dans og teater, så vi er klar til at fyre
den af.
23.-24. maj
Viby on tour. To grejbiler og to busser fragter
Viby rundt i det østlige og centrale Jylland for
at optræde. Programmet er intenst - det bliver
til otte optrædener på to dage. Her trænes virkelig parathed, evne til at løse det uventede og
at være PÅ uanset hvad. Det er fedt! På bare to
dage rykker alle sig tydeligt rent fagligt. Overnatning foregår på Midtjyllands Efterskole - og
på trods af de lidt anderledes lokaliteter, er det
ikke noget problem at falde i søvn!
25. maj
Turnéen fortsætter på Havnekulturfestivalen
i Odense. Vi optræder med forskelligt musik,
dans og gadeteater. Vi har også flere elever
med i DanceBattles.
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FORTSAT fra side 17
26. maj
Orienteringsmøde. Elevholdet viser rundt og
optræder for elevholdet 19/20. Rutinen fra turnéen ses tydeligt.
28. maj
Musikfestival. En enkelt dag til at forberede/
slappe af og så er det afsted igen til musikfestival sammen med seks andre efterskoler. Der
er både rock-scene, akustisk scene, den store
udendørs scene, danse/kor scene - og diverse
boder hvor man kan komme hinanden ved. En
fed dag!
5. juni
GRUNDLOVSDAG
På denne dag, der jo også var Folketingsvalgdag, havde VibyX-klassen arrangeret den helt
store Grundlovsfestival.
Plænerne bag Vestfynshallen var omdannet til
– ja, stort set alt. Standup med Christian Fuhlendorff og koncert med Barselona var de to
store events. Men der var alt muligt andet. Fra
Streetfood over debatteater til tegntegning på
en søjle i midten af pladsen.
En ganske enkelt fremragende dag. Både for
deltagere, tilskuere og arrangører. Sammen
kan vi mere, og vi gør det.
11.-21. juni
Mundtlige prøver. En hård men også hyggelig
tid på Viby. Der terpes, knokles, jubles og ærgres i en skøn forening. Solen begynder at titte
frem, så i pauserne er det tid til solbadning og
måske endda en strandtur.

11.-12. maj
Zombie-weekend. De skriftlige prøver er slut
og Viby Efterskole overtages af zombier! Det
er sjovt, skræmmende og mega-uhyggeligt!
Mikkel og Victor tager styringen og får sammen
med andre skræmt det hele.
24. juni
Lanciers-fest. De store galla-skrud er fundet
frem, køkkenet har lavet den lækreste middag,
der bliver danset lanciers og taget billeder. Super flot arrangeret af trivselsrådet!
24.-28. juni
Afslutningsdage. Vi bruger de sidste dage
sammen, bl.a. med en strandtur, koncert med
Mortens band Nightflight, bålaften, rengøring,
rockaften, sidste Åben Scene og ikke mindst
sammenpakning af værelse. Den allersidste
aften er både hyggelig og følelsesladet. Efter
spisning er der taler, sange, billedvisning mm.
i Amfi, hvorefter det traditionsrige fakkeloptog
omkring skolen runder året af. Optoget ender
med et stort fælles bål af faklerne. Ilden og tårerne kæmper om overtaget. Herefter kan der
danses og skrives mindebøger, så aftenen ender med både, smil, grin og tårer.
29. juni
Sidste dag på Viby Efterskole for årgang 18/19.
Det bliver en meget højtidelig og flot afslutning
med fællessang, taler, udlevering af prøvebeviser og efterskolebeviser. Dagen er på én gang
tårevædet og livsbekræftende.

13-16. juni
Folkemødet på Bornholm. Som en del af VibyX-undervisningen tog holdet til folkemødet.
Her deltog de i flere debatter, verdensmåls-pitches og meget mere. Og for at gøre det hele lidt
mere autentisk endte de som klimaflygtninge
pga store vandmængder i teltene…….
De fleste nåede også lige en optagelsesprøve
på Campus Bornholm………
23
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FØLELSEN AF VIBY
Af Anna-Bjørk Prescher, 18/19
221 kilometer væk hjemmefra, 2 timer og 30
min i bil, 4-5 timer med offentlig transport der
lå Viby Efterskole. Stedet jeg kun havde set få
gange før, stedet jeg drømte om at være i. Og
den 12. august 2018 gik den drøm i opfyldelse.
Jeg gik ind ad døren til det sted, der skulle danne ramme for mit liv det næste år. En tidligere
elev viste mig til V1, der var mit nye værelse,
hvor jeg mødte tre andre piger. De var alle dejligt smilende, imødekommende og mindst lige
så spændte som jeg selv. Men da man ikke
længere havde den lidt akavede følelse med
sine nye roomies, blev fællesskabet på V1 hurtigt stærkt. Og ligesom i en ”rigtig” familie støttede og hjalp vi hinanden, vi grinte sammen og
fik mange gode minder.
Viby havde sat rammerne for at udleve den kreativitet, som ånder og lever der. Uanset hvor
ambitiøs du var, havde Viby musiklokaler til at
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starte fritidsbands, dansesal til at koreografere
og teatersal til at skrive sine egne monologer.
Det var kun din egen fantasi som satte grænserne. Fantasien havde nogle gange for lidt
grænser, hvilket spredte høj energi, god stemning og hygge. Nogle gange lavede du endda
tingene i så højt et gear, at der (efter hvad du følte som 2 dage maks.) pludselig var gået en uge.
Og da tingene blev lidt for meget eller du havde
problemer med at få dine ideer til at lykkes, stod
dine midlertidige mødre og fædre (lærerne) altid
klar med et kram, en god snak og havde gode
råd i baghånden.
Viby lærte mig hurtigt at hjem ikke er et sted
men en følelse. En følelse, der opstod hurtigere end noget andet på Viby. Omgivelserne og
menneskene skabte en tryghed, der gjorde at
man ligesom i sit ”rigtige hjem” kunne være sig
selv til hver en tid. Det gjorde mit Viby-år fyldt
med respekt, livskvalitet, kærlighed, oplevelser,
positivitet, udfordringer, forskellighed, ansvar
og viljestyrke.
Nu er min tid på Viby slut, og det var i starten
svært at skulle give slip. Det var ikke gået op
for mig at Viby Efterskole 18/19 skulle erstattes
med Maribo Gymnasium 19/21. Sommerferien
var ikke endnu en ferie, hvor man vendte hjem til
Viby, man skulle videre. Ud i verden med alle de
kvaliteter, Viby havde givet og lært én. Men inden da skulle man nu til at tilpasse sig i sit eget
hjem igen. Vænne sig til ikke at have alle ens
venner uden for døren, og skulle spørge mor
og far om lov til at gå ned og købe is i Rema.
Men én ting vidste jeg dog, alle de ting som jeg
har lært, udrettet og oplevet på blot 1 år, vil altid
være med mig. Da året nåede sin slutning, var
stedet Viby erstattet med følelsen Viby. En følelse fyldt med enormt meget glæde, og en følelse
der har gjort at Viby er blevet en del af alle, der
har oplevet det. Viby 18/19 – et uforglemmeligt
og lykkeligt år jeg er taknemmelig for hver evig
eneste dag.
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OM DET DER VAR
OG DET DER ER
Jeg husker stadig min første dag på Viby. Jeg
husker mit bankende hjerte, og de få tårer jeg
græd i bilen, fordi jeg var så sindssygt bange.
Jeg kan huske de tanker, der flød i mit hoved,
ville jeg komme til at passe ind? Var det overhovedet det rigtige sted, og hvis ikke, findes der
så overhovedet et sted, der er rigtigt for mig?
Jeg kan huske den første lærer, der tog imod
mig. Jeg kan huske, hvor hurtigt jeg claimede
en overkøje. Det skulle jeg aldrig have gjort.
Overkøjer er forfærdelige. Jeg kan huske første
gang jeg mødte mine roomies, og dem på min
gang. Jeg kan huske den første fra efterskolen,
som jeg følte var min ven.
Jeg bliver stadig nervøs, når jeg tænker på den
dag, vi skulle fordeles på de forskellige niveauer.
Jeg husker stadig den første teatertime på Viby.
Mine erfaringer indenfor teater var helt klart begrænsede, i alt fald i forhold til, hvad jeg havde
hørt om de andre på holdet. De havde gået på
talenthold, været med på eventyrteatret eller

Nyborg Voldspil, og hvad havde jeg? Jeg havde
haft drama som valgfag i 8. Klasse, og så havde jeg spillet Alice i Alice i Eventyrland, vores 9.
klasses skolekomedie. Jeg var så bange. Jeg
kunne ikke spise noget den morgen, fordi mit
hjerte bankede så voldsomt. Men min teaterundervisning på Viby er, selv den dag i dag, noget
af det bedste, der nogensinde er sket for mig.
Det var nok den første dør, der nogensinde blev
åbnet for mig indenfor skuespilsverdenen.
Jeg kan huske det øjeblik, hvor jeg følte, at jeg
hørte til. Det var nok første gang, at jeg nogensinde havde følt det.
Jeg kan huske den første dag, hvor jeg havde
lyst til at stå op om morgenen. Det var nok første gang, at jeg havde prøvet det.
Jeg kan huske den første gang, jeg fik et nyt
bord. Første gang, jeg havde matematik. Første
gang, nogen kom op og skændes over, hvor
sofaen på Vest Oppe skulle stå. Første gang, vi
fik ballade for at larme i stilletimen. Første gang
jeg følte mig elsket. Første gang jeg blev lidt forelsket.
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Af Mathilde Schjelde, 2016/17

Jeg kan huske, da vi fik at vide hvilken musical,
vi skulle spille, og hvor sure folk var over, at vi
skulle spille Shrek. Da vi fik vores roller, og ja,
hvor sure folk, inklusiv mig selv, var over deres
roller. Jeg kan huske vores første spilledag, og
hvor glade folk var over, hvor langt vi var kommet.
Jeg husker turnéen, Vesterdal festival og det
afsluttende teaterforløb.
Jeg husker alle festerne og alle weekenderne
på skolen. Alle togturene hjem.
Jeg kan huske mine roomies. Alle nætterne,
hvor min ene roomie vækkede os, ved at snakke i søvne. Jeg kan huske, hvordan vi skreg
med på Miley Cyrus og Citybois, så højt at nabo-værelserne blev sure. Jeg kan huske den
dag, jeg næsten gav min ene roomie en hjernerystelse i en crazy duftfrisker-ulykke.
Jeg kan huske, hvordan det var første gang jeg
åbnede op. Hvordan det var at have venner, der
havde lyst til at høre på mine problemer, og som
jeg havde lyst til at fortælle mine problemer. Jeg
kan huske, hvordan de accepterede mig på en
måde, jeg aldrig havde prøvet før. Hvordan de
ikke holdt af mig på trods af mine sygdomme,
men holdt af mig med og igennem dem.
Jeg kan huske den første dag, hvor jeg følte mig
glad.
Jeg kan huske den første gang, jeg læste et
digt højt. Jeg kan huske den første gang, det
føltes som om, at jeg var god til noget.
Jeg kan huske den dag det gik op for mig, at
det snart var slut.
Jeg kan huske dengang, jeg lå på gulvet på lærerværelset og græd: “Jeg vil ikke på gymnasiet, jeg vil ikke!”
Det var forfærdeligt at tage plakaterne ned fra
væggen. At pakke sine ting. At kramme alle
mine venner farvel vel vidende, at det aldrig ville
blive det samme igen, fordi da de kørte til Nyborg, og sejlede til Fanø, kørte jeg til Næstved.
Og så var jeg tilbage.
Det første år efter efterskole var forfærdeligt.
Der var jeg så, tilbage hvor jeg kom fra.

Jeg kan huske den første dag, hvor jeg vågnede, helt alene, på mit eget værelse. Jeg kan
huske første dag jeg startede på gymnasiet, og
hvor meget jeg hadede det, fordi det ikke var
Viby. Jeg havde ikke lyst til at starte et nyt sted.
Jeg havde ikke lyst til at være gammel elev.
Nu er jeg ikke engang gammel elev længere.
Den årgang, der kom efter mig, er ikke engang
gamle elever længere. Jeg er bare gammel. En
gammel, gammel, gammel elev, der går i 3.g,
føj.
Jeg fik det virkelig dårligt efter jeg stoppede på
Viby. I en meget lang periode, føltes det som
om, at jeg aldrig skulle blive glad igen. Fordi,
hvordan skulle jeg kunne lære at have det godt
et sted, som ikke var Viby? Hvor jeg ikke kunne
gå ned til Benjamin i pauserne, hvor Liva, Nanna og Mikkeline ikke vågnede sammen med
mig om morgenen, og hvor mine dage ikke ville
gå med teater, musik og dans, og i stedet med
matematik, fysik og dansk?
Det er selvfølgelig blevet bedre over tiden, selvom det er gået langsomt. Viby kommer længere
og længere væk, og mit liv bliver nu mere og
mere acceptabelt.
Alligevel lukker jeg stadig øjnene nogle gange,
og husker. Tænker.
På alle de ting, mennesker og øjeblikke, der har
været med til at skabe den mig, som jeg kender
i dag. Selvom jeg savner det - og det gør jeg,
ufatteligt meget - så er Viby lige så godt i bagagen, som det var i hverdagen.
Jeg er ikke den samme, som da jeg gik på Viby.
Viby er ikke den samme, som da jeg gik på Viby.
Lærkereden er væk. Der er nye lærere. Gården
og parkeringspladsen er helt anderledes, og
mærkeligst af alt, v34 er et drengeværelse.
Men - når jeg lukker øjnene, så kan jeg stadig
godt gå tilbage. Tilbage til den dag, jeg kom kørende ind på Viby første gang. Tilbage til alle
mine venner, lærere og oplevelser.
Jeg husker stadig Viby, hvor glad jeg var, og
hvor glad det har gjort mig i dag.
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ET BESYNDERLIGT
GRUPPEEKSPERIMENT
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I 1973 bygger en antropolog ved navn Santiago Genovés en tømmerflåde, der måler
12x7 meter, fordi han vil undersøge et spørgsmål der universelt præger mennesker. Navnet
på tømmerflåden var Acali og forsøget gik i
al sin enkelhed ud på at danne et hold af 13
mennesker fra mange forskellige nationaliteter,
religioner og sociale baggrunde. Disse var alle
relativt unge mennesker, de kendte ikke hinanden, men nu skulle de tilsammen repræsentere sammensætningen af mennesker i verden.
De skulle på 3 måneder krydse Atlanten fra
de Kanariske øer til Mexico på tømmerflåden
Acali. Ingen motor, ingen følgebåde og ingen
måde at vende om på. Forsøgspersonerne
skulle isoleres totalt fra omverdenen i dette
livsfarlige eksperiment. Santiago Genovés ville
studere forsøgspersonerne på deres rejse for
at svare på spørgsmålet: Vil de samarbejde for
at overleve, eller vil der opstå konflikter, som får
dem til at kæmpe mod hinanden? I det større
billede handlede eksperimentet om at studere,
hvorfor konflikter opstår mellem mennesker,
og hvordan man kan opnå fred på verdensplan.
Men hvorfor er al denne information relevant
for mig? sidder du måske og tænker nu. Bare
vent, det kommer!
Man kunne godt tro, at sådan et eventyr som
Acali var fyldt med spænding, men realiteten
er, at det efter et stykke tid kan blive lidt kedeligt at drive rundt på havet på en tømmerflåde.
Santiago Genovés, der var med for at lede forsøget, havde forventet at forsøgspersonerne
ville komme i konflikter efter den første spænding havde lagt sig, men han blev skuffet. Han
prøvede gennem forskellige metoder at skabe
konflikter mellem besætningen, men der kom
ikke noget stort drama ud af det. Historien ender lidt tragisk for Santiago Genovés, han føler,
at hans eksperiment er fejlet, han kan ikke se
hvordan han skal kunne bruge sin data til noget. I slutningen af eksperimentet bliver denne
ellers stærke machomand syg og svag. Besætningen, som havde syntes om ham, havde
ingen respekt for ham mere.

Han lavede planer om et nyt tømmerflåde-eksperiment. På den nye tømmerflåde skulle der
kun være plads til ham. Han ville flyde hen over
vandet helt isoleret fra omverden.
45 år senere mødes de overlevende forsøgspersoner for at tale om deres oplevelser på
tømmerflåden. En kvinde kommer med det svar
som Genovés var blind for. ”Jeg syntes eksperimentet var en kæmpe succes, men jeg tror, han
overså det. Vi kunne tale med hinanden med
kærlighed og forståelse, og er det ikke svaret
på vold? Jeg tror det der skete på tømmerflåden, var det modsatte af vold, det var sand fred.
Han koncentrerede sig så meget om volden og
konflikten, men han havde det lige foran sig.
Fordi alle verdens konflikter handler om ”dem
og os” og vi begyndte som ”dem og os” og vi
blev ”os”.
Det er her, du kommer ind i billedet. Fordi at gå
på Viby er det samme som at være forsøgsperson på den tømmerflåde. (Forhåbentlig uden så
meget vand og livsfare). Du siger ja til et eksperiment, til en gruppe mennesker, til udfordringer, til at deles, til glæde og til sorg (og til at
støvsuge fællesarealer… lidt for ofte). Og uden
at I lægger mærke til det, går I fra at være ”dem
og os” til et ”os”.
Udfordringer tvinger dig til at udvikle dig og
nogle gange vil bølgerne gå meget højt, regnen
vil piske ned og du vil være søsyg som ind i helvede. Det er okay, det er faktisk meningen. Når
det bliver for svært, kan I hjælpe hinanden med
at styre ud af uvejret, og før du ved af det, er
vandet stille og solen er fremme. Indtil næste
uvejr…
Når rejsen så er slut, vil der forhåbentligt være
en grad af sorg, det er okay. At stoppe på sit
højeste er en god ting, man har lært, hvad der
er at lære. Sæt pris på alt, du har fået og tag videre. Nye eksperimenter venter på dig derude.
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Af Molly Beare 17/18
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HVORNÅR BLEV JEG MIG?
Mit navn er Julie Husballe eller Støvballe eller
HausBall eller House-bottom-ball eller hva’
hulan det nu var dengang for meget snart 5
år siden. Shit mand 5 hele år… Jeg husker, da
jeg selv var elev, dengang i tidernes morgen,
og der kom 5 års jubilarer på visit. Jeg tænkte: ”Hold nu op, der er satme lang tid til, jeg
bli’r en af dem, og Gud ske tak og lov for det!”.
Nu er jeg her så, cirka 5 år efter, jeg bor stadig hjemme (i Taulov), jeg har stadig en kat (den
samme), jeg kan stadig godt lide at se ”Kender
du typen” (som stadig udsender nye afsnit), jeg
synger stadig i kirke, og jeg er stadig mig… og
dog alligevel. For hvornår blev jeg mig? Uden at
bevæge mig ud på psykoanalytisk dybt hav, vil
jeg mene, at Viby bærer sin del af æren. Ligesom så mange andre elever, der er blevet kogt
igennem det meste af et år på Viby, har dette
sat sig sine fodspor på alle disse smukke unge
mennesker, og det kan Viby godt være stolte af!

Jeg er en af de mange, der blev student denne
smukke sommer. Ved dimissionen fik jeg æren
af at fremføre ”Quiet”, en meget fin sang af Jonathan Reid Gealt, som jeg havde med til dette
års Unge Sangere. Sangen og dens kunnen
opdagede jeg med mine værelseskammerater i
sin tid på Viby, hvor vi skrålede med på den inde
på værelse 21 og forstyrrede naboerne noget
så groft. Anyways så lyder åbningsfrasen således: ”What’s the perfect balance between yelling too much, or not yelling enough?”, og det
er faktisk et meget interessant spørgsmål, for
findes der overhovedet en sådan ’perfect balance’? Dette er en sag, jeg ofte har spekuleret
over. Hvad er det gyldne middelpunkt mellem
at være en snotklat på væggen og alt for meget
af det gode? Jeg ved det ikke… det vil jeg nok i
virkeligheden aldrig komme til, men jeg tror dog
på, at jeg alligevel blev en my klogere i løbet af
mit efterskoleophold.
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Af Julie Husballe, 15/16

Som Jesper Madsen ville sige: ”Hvis vi havde
100 Julie Husballer i et kor, ville verden jo gå
under” og jeg er da fuldstændig enig! Men er
det ikke også okay en gang imellem at skråle
igennem så naboen tror, helvede er brudt løs
(igen), skeje ud, være skingrende tosset og tilmed dum? Et kor af solister ville for det første
destruere adskillige trommehinder, og være
uduelige at arbejde med, fordi alle ville være af
den overbevisning, at det var helt på sin plads at
ankomme til direktørtid til orkester-øveren. Næ
nej. Og dog… et kor af generte identitetsforvirrede konfirmander ville da vel heller ikke være at
foretrække? Det er så her denne ’perfect balance’ sætter sig i spil. Hvad er grænsen mellem at
sige for meget og sige for lidt? Da jeg startede
på efterskole, brugte jeg energi på at overveje,
hvilket slags menneske, jeg gerne ville være. Og
ja det var dumt, for jeg endte jo alligevel bare
med at være et menneske. Sangen, jeg nævnte tidligere, slutter med ordene (jeg citerer): <,
hvilket jeg tror indlemmer et efterskoleår rimelig
godt. Det er både starten og slutningen på et
år. Først kommer alle de store forventninger,
dernæst tvivlen, så følelserne (dem alle sammen), for derefter at blive til en rutsjebane (med
hårnålesving), der lige så stille bliver mindre og
mindre turbulent og før man har set sig om, har
man søreme nået endestationen. Så kan det
godt være, at det ikke var den station man havde udset sig ved første øjekast, men måske en
station med meget bedre beliggenhed end den
oprindelige. Derfor kan vi ikke ’remain quiet’ i
løbet af sådan et år, det er simpelthen umuligt.
Man kommer ligesom ind i den maskine som en
masse halve, ufærdige og mærkelige ingredienser, og bliver herefter, på en eller anden underlig
måde, støbt ud på den anden side som et helt
menneske, der ikke (længere) kan forholde sig i
stilhed til den skønne verden, man lige pludselig
har fået øjnene op for.
Jeg opdagede, at jeg godt kunne lide at lave
spas og løjer. At grine. At det, at der ikke var
en overflod af drenge, egentlig ikke betød så
meget. At ”Africa” af Toto var et pissefedt num-

mer. At jeg havde et fuldregister. At der findes
noget, der hedder ”Floor barre workout” (det er
ballet i vandret stilling på gulvet). At jeg har en
politisk overbevisning, at jeg har en holdning til
klimadebatten. At frivillighed kan noget særligt.
Jeg lærte at drikke kaffe, og at det skulle blive
min ’ven i nød’ igennem hele min gymnasietid.
At farven rød nok er min yndlingsfarve. At jeg
gerne ville og vil være et rart menneske. At vi er
flokdyr - vi er mennesker, som trænger til mennesker. Jeg fandt ud af, at det at omgås andre
mennesker på daglig basis betyder noget for
mig. Jeg lærte, at jeg var Julie Husballe, og det
vil jeg jo altid være, selvom det sommetider kan
være ganske vanskeligt at være mig. Jeg lærte, at jeg aldrig bliver supermodel, men i stedet
super i mig selv. Jeg lærte, at det at vide, hvad
jeg ikke vil, måske kan være lige så godt som at
vide, hvad jeg vil.
Og at næstekærlighed får jorden til at dreje
rundt. Så spred de vinger ud og se hvor meget
de kan bære, for tænk nu hvis du gemte på en
uåbnet gave - og det tror jeg du gør.

OPLEVELSER FRA TIDLIGERE ELEVER
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NYBEGYNDEREN
I den tale jeg holdt den sidste aften som elev på
Viby Efterskole skrev jeg:
”10 måneder.
104 elever.
13 lærere.
1 skole.
Ét fællesskab og tusindvis af mindeværdige øjeblikke. Øjeblikke som ingen kan tage fra os og
øjeblikke som vi aldrig vil glemme.”
Som ikke så mange andre startede jeg på Viby
som en begynder danser, en uerfaren trommeslager og en endnu mere uerfaren skuespiller – jeg kom som en nybegynder, der hverken
havde erfaring eller en drøm om de kunstneriske fag. Jeg kom som noget anderledes end
mange af de andre elever. Det er ikke for at
sige at jeg var særlig speciel, men jeg måtte
dog hurtigt indse at ikke mange andre end mig,
havde taget beslutningen om at være på bar
bund… i alle fag.
I de første par uger gik det langsomt op for mig,
hvor fjernt jeg lå fra de andre elever, når det kom
til interesser og drømme. Der var mange, der
havde brugt deres folkeskoletid på at fordybe
sig i dans, spille musik eller teater, mens jeg
selv havde brugt de sidste fem år på at spille
volleyball – i to forskellige klubber, tre til fire træ-

ninger om ugen og kampe i hver weekend. Der
var mange, der havde drømme og visioner for
fremtiden i den kunstneriske branche - nogle
ville være skuespillere eller manuskriptforfattere, andre drømte om at søge ind på Statens
skole for moderne dans og nogle ville starte
deres eget band og leve af musikken. Mine
drømme var i stedet at læse samfundsfag eller
sociologi på universitet.
Jeg var altså anderledes end mange af mine
venner og jeg brugte en del tid på at acceptere,
at det var sådan og at jeg jo selv havde valgt,
at det skulle være sådan. Jeg brugte også meget energi på at fortælle mig selv, at jeg ikke
ville kunne komme til Viby Efterskole og fra den
ene dag til den anden ville være den bedste til
alting – for det var jeg ikke og det ville jeg nok
aldrig blive, lige meget hvor meget energi, jeg
så lagde i det. Jeg blev op til flere gange spurgt,
hvordan det kunne være jeg havde valgt Viby,
der langt hen af vejen er kendt for et højt ambitionsniveau inden for de tre hovedfag, når nu
jeg ikke kendte til noget af det. Til det er der kun
et svar: udfordring! Jeg var træt af at gå og gøre
det, jeg altid gjorde, uden at tage nogle egentlige chancer og kun udfordre mig selv på områder, der allerede var velkendte – jeg savnede
følelsen af at være helt på bar bund og bruge
al min energi på at lære alt, hvad jeg kunne og
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Af Iben Petrea Sønderby Jørgensen, 15/16

følge så godt med som muligt, og det vidste
jeg, at jeg kunne på Viby.
Selvom jeg i starten af året var enormt usikker
på mit valg og brugte meget energi på at fortælle mig selv at al den her udfordring var god
for mig, blev det hurtigt en naturlig del af mig og
min gang på Viby, at jeg startede fra bunden og
brugte al min energi på at lære. Jeg var smadret, når vi skulle i seng og var fyldt med indtryk
fra den ene grænseoverskridende oplevelse
efter den anden og jeg nød det! Mine venner
lærte fra sig, når jeg spurgte og jeg blev mødt
af en forståelse og respekt fra lærerne, når jeg
viste, hvor meget jeg ville det, på trods af aldrig
at have prøvet noget af det før. Jeg var vild med
følelsen af at vide, at jeg havde suget alt, hvad
der var at suge til mig – faglighed, oplevelser og
erfaringer. Samtidig fik jeg på Viby lov og plads
til at udfolde mine andre interesser på trods af,
at de ikke nødvendigvis passede ind i de tre
bokse, som jeg troede, de skulle passe ind i.
Undervejs på året fandt flere og flere elever og
lærere ud af, at jeg havde en passion for at tage
billeder og jeg vil aldrig glemme, at den passion
blev imødekommet af lærere, der stak skolens
kamera i hånden på mig, hver gang vi manglede nogle billeder af hverdagen på Viby eller
dokumentation af forberedelsen til musicalen.

Jeg blev, ligesom alle andre, mødt af nogle, der
troede på mine evner, lige meget hvad evnerne
var indenfor. Selvom jeg var anderledes blev jeg
altså mødt med samme forståelse og opbakning, som alle mine venner gjorde og selvom
det blev en del af mig at være nybegynder til alt
og på den måde skille mig ud, blev jeg alligevel
en del af en gruppe hvor vi alle var forskellige,
men alligevel så ens.
I talen til afslutningsaften skrev jeg også til mine
venner og lærere: ”Tak for at I har lært mig så
sindssyg meget – om mig selv, om jer, om det at
opbygge et fællesskab og om meget mere som
jeg endnu ikke forstår.” Og det viste sig at jeg
havde ret! Der er så mange ting, som jeg først
nu kan se Viby har lært mig, som jeg for altid
vil have med mig og bruge fremadrettet. Selvom jeg ikke gik fra Viby som meget mere end
en letøvet danser, en dårlig skuespiller og en
endnu værre trommeslager, der stadig drømmer om at læse sociologi eller samfundsfag på
universitetet, så har Viby lært mig så meget om
mig selv og hvad jeg kan, hvis jeg tør springe ud
i ting og sætte mig nogle mål, der måske virker
urealistiske.
Viby Efterskole er musik, dans og teater, men
det er også så meget mere end det, så spring
ud i det og lær dig selv bedre at kende!

35
OPLEVELSER FRA TIDLIGERE ELEVER

viby-eftersk

kole.dk

viby-eft

erskole

.dk

128 FLAMMER - 1 BÅL

Det er en kølig sensommeraften, midt i august,
og der står en flok spændte elever ude foran
Viby Efterskole. De kigger lidt på hinanden, der
bliver udvekslet nogle smil, men ingen siger
et ord. Det eneste man hører, er lyden af stille
skridt, og vinden der blæser. Et par stykker hostede måske, men ellers intet. Himlen er mørkeblå, ikke så mørk, at man ville kunne skue
stjernerne, men dog heller ikke ligefrem dagslys. Der kommer nogle lærere ud med fakler,
som lige så stille bliver delt ud mellem eleverne, og derefter tændt, mens eleverne begynder
at stille sig op på en lang række. De begynder
at gå i mørket, kun oplyst af deres fakler, tæt
knyttet i hånden. Der er endnu stilhed, men nu
kan lyden af 128 nybagte Viby-elever, der er ved
at gå igennem det årlige ritual, høres. Dette er
Fakkeloptoget.
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Jeg var blot en af dem på den lange række af
flammer, med min egen fakkel i hånden. Vi gik
alle igennem det samme, og alligevel var oplevelsen helt forskellig fra person til person.
Men synet af ildens kontrast til den mørkeblå
himmel, og duften af røgen på vej derop, var
det samme for alle, og, efter hvad jeg har hørt,
mente alle også, at det var en smuk ceremoni.
Vi går den lange vej, rundt om skolen, og når

til slut bålstedet, hvor vi kaster vores fakler ind,
og danner et bål, som er resultatet af det korte øjeblik. Det varede kun et par minutter, men
det rørte os, på en måde som synes umulig.
Hvordan ville jeg nogensinde kunne glemme
mit ansigt, der langsomt blev varmet kraftigt
op af ilden? Hvordan ville jeg nogensinde kunne glemme de andres våde øjne omkring mig?
Og hvordan ville jeg nogensinde kunne glemme
mine egne tårer, der turde trænge sig på? Vi
stirrede ind i flammerne og så dem vokse sig
større sammen, som et nyt sammenhold dannet af os.
Smukt, ikke sandt? Jeg gik, sammen med de
andre, og jeg kiggede på min egen fakkel, og
jeg tænkte over, hvordan i alverden, vi alle endte
her sammen. 128 elever. 128 liv. 128 historier.
Der er en minimal chance for, at vi alle endte
her, men se os nu. Det er helt utroligt, og jeg
har stadig lidt svært ved at tro på det. Ikke kun
her på Viby, men alle de personer du har lært at
kende over årene, har du mødt ved en tilfældighed. Hvad end det er en klassekammerat, en
fra en fritidsaktivitet, eller om det bare er en, du
hilste på i Netto - det hele skete ved en tilfældighed, og det er det, der har skabt os og gjort os
til dem, vi er i dag.

VIBY NETOP NU

Af Kristine Hede Burkal, 19/20

Denne tanke sammenlignede jeg med fakkeloptoget. Vi er alle gået en lang vej med vores
flammer - vores liv, hvorefter vi samles i vores
store bål, som vi kalder Viby. Vores flammer, i
sig selv, er måske kun nok til at lyse en sen aften op, eller til at bringe lidt varme, men når vi
slår os sammen og bliver til et bål, forenet af
vores flammer, kan vi meget mere, end hvad vi
kan alene, og vi bliver stærke i kraft af hinanden. Vi er kun noget i kraft af andre.
Jeg sidder nu, lidt over to måneder efter optoget, og finpudser denne tekst. Det er en lørdag
aften, og jeg har en kop te på min ene side og
et manuskript til et teaterstykke på min anden.
Jeg sidder her og tænker tilbage på det, vi har
nået indtil videre, og hvor meget af året der er
tilbage, og jeg mærker, at jeg får en ubeskrivelig følelse af lykke. Fakkeloptoget var kun en
af flere oplevelser, men det var en af de mest
betydningsfulde, og en der gav mig et stærkt
indtryk af, hvad jeg kunne forvente af dette år.

Viby er ikke bare et sted eller en skole. Det er
ikke værelserne, sangbøgerne, eller vores skemaer. Viby er ånden og foreningen af os Viby-elever, gamle eller nye. Det er lærerne, det er
smilene, det er de tusinde flammer, der skinner
om kap med stjernerne over os, imens vi synger
Skønhed er en lille blomst.
Vi er Viby-ånden. Vi er flammerne, der lyser natten op, og vi er sammen det strålende bål, der
varmer os om natten og brænder i stærke nuancer. Vi er stærkere sammen, end vi er alene.
Viby gav mig en følelse af styrke og mod til at
prøve mere, end hvad jeg troede, jeg kunne før.
Så tag chancen, grib din fakkel, og UDFORDR
LIVET.
Velkommen til efterskolen. Og, hold kæft, det
bliver noget af et år.

39
VIBY NETOP NU

TANKER FRA EN 9 UGER
GAMMEL EFTERSKOLEELEV
Af Julie Nilsson, 19/20
Jeg hedder Julie Nilsson, og jeg er nuværende Viby-elev. At være Viby-elev er noget helt
særligt, og noget jeg for altid vil have på mig.
Efterskolelivet er sjovt, dejligt og lærerigt, men
man må ikke glemme, at det til tider er hårdt,
især i starten. En efterskole er i bund og grund
bare en skole. Men det, der gør Viby til Viby, er
det vi putter i det. Det kræver villighed til fællesskab, åbenhed, tålmodighed og vigtigst af alt
tillid. Den anden uge af mit efterskoleophold var
der fakkeloptog. Det var utrolig smukt, og det
handlede netop om, hvad der gør Viby efterskole til Viby efterskole. Ved fakkeloptoget lærte vi
om det arbejde, der ligger foran os. Vi er hver i
sær et lille led i den motor, der får Viby til at løbe
rundt. Af og til står motoren af, og den har brug
for en reparation, men vi vil altid i samarbejde
via støtte og kærlighed komme til at køre igen.
Under mit ophold indtil videre, har jeg fundet
ud af, at vi alle er super forskellige. For nogle
går det utrolig hurtigt med at finde sig selv, og
vide hvem man er, og hvem man vil være. Hvilket er super fedt og rigtig dejligt. MEN jeg har
også opdaget, at det er helt okay at lave om på
det, eller faktisk slet ikke vide hvem man er. Og
måske kan man føle, at det bare går godt for
alle andre end én selv. Det kan være, at man
slet ikke har følt det eller ikke kommer til det og

bare tager det helt roligt. Og det er også helt
okay. Jeg tror i hvert fald, at det vigtigste jeg har
lært, er at alt man føler er okay at føle, fordi det
er følelser. Det er okay at have dårlige dage, og
nogle gange skal vi huske os selv på, at vi alle
sammen er teenagere, hvor verdenen af og til
let falder sammen.
At gå på efterskole er virkelig sjovt, inspirerende og motiverende. En af de første uger på efterskolen, spurgte jeg teaterlærer Carsten, om
hvad det bedste ved at være efterskolelærer
var. Han sagde; det at se andre mennesker
vokse var smukt. Det at give slip kræver utrolig meget kontrol. Hvilket kan være ironisk, men
sandt. Og det inspirerede mig, fordi jeg synes,
det ikke kun sagde noget om at være efterskoleelev, men også menneske generelt, og måske
er det netop det, en efterskole kan. Lære dig
noget om livet, og få dig til at leve livet. Udfordre
det.
Til sidst vil jeg sige, velvidende jeg er forholdsvis
ny som efterskoleelev, at på en efterskole kan
alt ske. Selvom jeg allerede har lært en masse, og har fået mange nye venner, er det utrolig
vigtigt at huske på, at vi er under en proces. Vi
er først et færdigt produkt som efterskoleelever,
når skoleåret er gået.
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ET PERSPEKTIV FRA
ET NYT BESTYRELSESMEDLEM
Af Mikkel Dragmose Hansen, bestyrelsen

”Folk der lærer for at leve, har anderledes hastværk end folk der lever for at lære” - Et grundtvig-citat som passende udtrykker efterskolens
grundholdning.
I Viby efterskoles bestyrelse er vi optaget af, at
eleverne udvikler sig igennem året. Især kulturen og mentaliteten, hvor efterskoleåret er
en unik chance for, at leve for at lære. Uanset
niveau, interesse eller personlighed, så er det
mulighedernes rum og elevernes livsverden udvides med nye horisonter.
Som nyt bestyrelsesmedlem hos Viby efterskole, så ser jeg skolens kreative, innovative
og musikalske fokus som en del af fremtiden
for vores ungdom. Sammen med fagligheden
i fagene, så er der ingen tvivl om, at eleverne,
personalet, ledelsen og bestyrelsen udvikler sig
menneskeligt - hver eneste dag, uge og måned.
Forældrene udvikler sig også – især fra savnet
af sit barn til, at man ser et ungt selvstændigt
menneske.
Viby har igennem snart 30 år drevet efterskole,
men også udviklet efterskole. Mange tusinder
af unge mennesker har fået nye fællesskaber,
ny viden og nye indsigter med videre i livet.
Nogle bliver professionelle i en branche med

efterskole-årets redskaber i værktøjskassen.
Andre bliver udstyret med nye venskaber, mere
selvstændighed og minder for livet.
Fælles er dog, at vi alle lever i en tid med fokus
på stress, præstationsangst og jagten på det
gode liv. Viby efterskole har efter min mening,
sat et nyt fokus i denne tid – et fokus på lysten
til at lære, lysten til at modtage dannelse med
alle perspektiverne og lysten til at leve med en
lidt større mening i livet.
Igennem bestyrelsesarbejdet ser jeg også unge
mennesker som søger, at gøre verden til et bedre sted. Med FN 17 verdensmål og klimakampene kan verden hurtig lyde som én rallende
planet. Men både eleverne, personalet og bestyrelsen er indstillet på, at nutidens ungdom er
innovativ, kreativ og entreprenant til at gøre en
forskel. Det mærker Nørre Åbys lokalsamfund
igennem Viby X og hele lokalområdet mærker
det boblende engagement.
Som nyt bestyrelsesmedlem smitter engagementet og viljen til at gøre verden bedre – et
lille skridt ad gangen. Derfor en stor tak til alle
om skolen og på skolen – 2019 har været året,
som gav ekstra mening, ved at Viby smittede
undertegnede.

VIBY NETOP NU
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DANS SOM
KOMPETENCEOVERFØRSEL
Hver morgen og hver aften danser jeg med
mine børn på 2 og 4 år. Af og til tænder jeg for
musikken, når der har været konflikter mellem
dem, for man kan ikke danse og være sur. Men
man kan til gengæld godt danse, og udtrykke
og bearbejde de følelser, som man brænder
inde med. Og det oplever jeg i høj grad er tilfældet hos mine børn – og mig selv.
På Viby Efterskole mener vi ikke, at der er én
dansegenre, der er bedre end en anden. Ballet er ikke bedre end Hip hop og House er ikke
bedre end moderne dans. Men det kan forskellige ting.
Dans er bevægelse. Men det er også en udtryksform, hvor man kan udtrykke sig og fortælle en historie ligesom i musik og teater. Det
er bl.a. derfor, de ekspressive fag supplerer
hinanden så godt og derfor, vi som undervisere
prøver at overføre de kompetencer, man får i ét
fag til et andet.
I starten af oktober var hele personalet på Viby
Efterskole på pædagogiske dage. Her havde
vi blandt andet besøg af ungdoms- og fremtidsforskeren, Søren Østergaard, som holdt et
spændende oplæg for os om unge.
Han fortalte, at det er de ekspressive aktiviteter,
der er bedst til at fastholde eleverne og netop
derfor er det vigtigt at kunne overføre de kompetencer, eleverne får i de ekspressive fag til de
boglige fag. Han fortalte også, at de kompetencer eleverne kan få fra musik, dans og teater,
kan overføres til generelle vigtige kompetencer
i livet.
Disse kompetencer kan blandt andet være:
Vedholdenhed/flid, omhyggelighed, behovsudsættelse, selvkontrol, udadvendthed og nysgerrighed (jf. Søren Østergaard).
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Dette har fået mig til at tænke over, hvad dans
kan bruges til; for mig selv, mine børn, men
mest af alt for mine elever. For de kompetence-ord, som Søren Østergaard bruger, er som
at læse en opskrift på, hvordan man bliver en
dygtig danser.

Dans kan nemlig noget helt særligt! Ikke nok
med at der er lavet forskning, der viser at dans
kan mindske tegn på aldring i hjernen, så er det
også sjovt og livsbekræftende.
Og jeg har som underviser stiftet bekendtskab
med, hvordan dansen i høj grad kan styrke børn
og unges selvværd og selvtillid. For dans er ikke
bare en færdighed, det kan også give en større
palette af kompetencer.
Hvert år møder jeg danseelever på forskellige
niveauer med forskellige indfaldsvinkler til dansen.
Elever, der har et stort selvværd og selvtillid, og
elever der ikke har.
Alle har dog det tilfælles, at de rykker sig meget,
på et individuelt plan. Personligt, som fagligt.
I løbet af et år oplever jeg elever, der gennemgår en stor personlig udvikling, fordi de bliver
bedre til at danse. Det kan f.eks. være de elever,
der vælger at ”gemme sig” i timen, fordi de ikke
tror på sig selv. I takt med at de bliver bedre, får
flere succesoplevelser og mere selvtillid, rykker
de ”længere frem” i klassen. De får simpelthen
en større følelse af selvværd, både i dansesalen
og i særdeleshed også uden for dansesalen.
Dette kan i virkeligheden illustreres så klichéfyldt som historien om Den Grimme Ælling, der
folder sig ud og bliver til en smuk svane i alle
livets facetter, ”bare” fordi han/hun har fundet
en kæmpe passion i dansen, og har fundet en
måde at udtrykke sig på, som er akkurat lige
så god som alle mulige andre måder. Dette gør
mig så glad og taknemmelig at få lov at opleve
som underviser.
Dansen har altid fyldt meget i mit eget liv og
taget meget af min tid, og jeg havde engang en
kæreste, som modigt sagde, at han var jaloux
på min dans. Det gik ikke. For jeg er jo danser.
Nu har jeg en mand, der siger: ”Du er et bedre
menneske, når du danser”. Og det har han fuldstændig ret i!
Siden jeg var 18 år har jeg mere eller mindre
levet af at danse og undervise, og jeg kan den
dag i dag ikke leve uden. Det er ikke som sådan
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Af Anne-Teresa Njust Høj, lærer

dansen, jeg ikke kan leve uden, men det er det
dansen giver mig og hvad det gør for min krop,
og ikke mindst mit sind. Det kan give mig energi, det kan afstresse mig, det kan tilfredsstille
min kreativitet, det kan hjælpe mig med at bearbejde svære følelser og meget, meget mere.
Da jeg gik i skole, turde jeg ofte ikke sige noget
højt i klassen, men jeg turde til gengæld godt at
danse foran en masse mennesker, at udtrykke
mig kropsligt og krænge mine inderste følelser
ud via dansen.
Nu er jeg, udover at være danser, blevet efterskolelærer og fysioterapeut, og det at udtrykke
mig verbalt foran andre, ligger nu fuldstændig
naturligt til mig, da det er en kæmpe del af mit
job og mit liv. Og det er jeg ikke i tvivl om, at
jeg kan takke dansen for! For de kompetencer,
som dansen har givet mig, har udviklet mig til at
være den jeg er i dag.
Den ”type” elever, som jeg selv var, møder vi
ofte i arbejdet med de unge.
Der bliver ind imellem spurgt blandt lærerne:
”Hvordan kan hun stå på scenen og shine så
meget, når hun ikke kan sige noget højt i klassen?”. Og det er et godt spørgsmål.
Men man kan også vende det om og sige:
”Hvorfor kan hun ikke danse foran andre, når
hun får 12 til eksamen i dansk?”

Det handler selvfølgelig om personlighedstræk, men jeg tror også i høj grad at det handler om, hvad man har været vant til som barn.
Altså hvad der er normaliseret i hjemmet, om
der har været opbakning og hvilket miljø, barnet har været i. Jeg er ikke i tvivl om at Søren
Østergaard har ret i, at man kan overføre den
enkeltes kompetencer begge veje. Men jeg har
selv erfaret, at det i høj grad handler om at øve
sig og være bevidst omkring de kompetencer
man er god til og hvilke man skal øve sig ekstra
meget på.
Dette skal vi som lærere være med til at bevidstgøre over for den enkelte elev.
For at bruge Søren Østergaards ord, så er dannelse det, der er tilbage, når man har glemt
hvad man har lært. Derfor er det selvfølgelig en
overførsel, der skal ske over tid; også når vi slipper de unge efter et år på efterskole.
Så kære forældre: Jeg håber, I vil være med til
at bakke op omkring dét, jeres børn brænder
for og være åbne for den måde, de bedst udtrykker sig på! Det kan give dem kompetencer,
de kan bruge resten af livet.
Og kære elever: I er de sejeste og modigste,
jeg kender!
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Kære Steffen
”Kærligheden er den kraft, der forener alt, vækker alt til liv”.
At sige farvel til Steffen gør skærende ondt i mit
hjerte.
Steffen var en kunstens mand. Han levede og
åndede for teatrets magi. Han var uddannet
skuespiller og sceneinstruktør, og i kraft heraf
kom Steffen til Viby Efterskole i 1992 og blev
hovedansvarlig for hele musicalafdelingen. Hvis
man havde spurgt ham, hvad meningen med
hans virke var, ville han helt bestemt have været
enig med Van Gogh, der sagde: “Mennesket er
ikke her på jorden blot for at være lykkeligt. Det
er her for at udføre bedrifter i samfundet, for at
højnes for at komme over den middelmådighed, hvori næsten alle mennesker henslæber
deres tilværelse”.
I kraft af det vid og den empati, Steffen havde, lykkedes det ham at give eleverne et indblik
og en forståelse for, hvem de var. Gjorde dem
til vågne, iagttagende og reflekterende unge
mennesker. Han hjalp dem med at udvikle en
tro på sig selv og deres medspillere. En tro på

sig selv, som de tog med sig videre ud i livet,
og jeg ved, at mange senere er vendt tilbage til
Steffen og har sagt ham tak.
Det skete, at når eleverne var kommet i gang
med prøverne til musicalen, at de henvendte sig
til Steffen og klagede over, at de havde fået en
meget lille rolle; hertil svarede Steffen: “Forgyld
lortet”.
Den 8 september 2005 blev en helt speciel 15
års fødselsdag for Viby Efterskole. Med baggrund i de mange unikke musicals, som Steffen,
Morten og Marianne havde skabt, havde jeg i
alle årene ønsket, at teatersalen udadtil skulle
signalere, afspejle, hvad der foregik indenfor
murene. Det skulle være i form af de klassiske
græske masker. Den dag gik mit ønske i opfyldelse. Vores formand Henning M Mortensen
afslørede Galschiøts udtryksfulde og uforgængelige masker. At maskerne følges ad et stykke
symboliserer, at glæden og sorgen er uløseligt
forbundet med hinanden.
Steffen afspejlede i sin teaterkunst næstekærlighed, medmenneskelighed, stillingtagen og en
tro på, at kærligheden betyder alt. ”For kærligheden er den kraft, der forener alt, vækker alt
til liv”.
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Af Birger og Groa Andreasen, tidl. forstanderpar

Lykkelig og stolt var jeg, da vi kunne åbne
dørene for publikum i 2000. Musicalens navn
var ”King”, Viby Efterskoles helt egen musical.
Skrevet af Steffen Rode og med musik af Morten Garnæs.
Martin Luther Kings storhed havde sin grobund
i hans klippefaste tro på menneskets godhed.
Trods mord og terror veg han aldrig en millimeter fra sin ikke-volds-filosofi. Han søgte samarbejde i stedet for konfrontation. Han protesterede ikke af had, men af kærlighed til sit land.
Han opgav aldrig håbet om et mere retfærdigt
samfund. Og hans drømme lever stadig.
Tak for en uforglemmelig og eviggyldig musical.
Birger og jeg er taknemmelige for det venskab,
vi har haft med Steffen. Både som den dygtige
og loyale kollega, han var, men også som ven
for os.
Steffen var en suverænt god kok, så når vi var
blevet beværtet med Steffens gode mad og
Jyttes skønne æblekage, så kom højdepunktet. Vi fik kaffen i de indre gemakker, og så læste Steffen højt for os af sine egne noveller.
Det var her grundlaget for det indre venskab
blev funderet, for herigennem lærte vi Steffen
at kende. Her fandt vi ind til hans kreative sind,
fyldt med glæde, sorg og angst. Her opbyggede han hændelser, sådan at de bevægende
kræfter åbenbarede sig for bevidstheden.
Men hvad er venskab. Aristoteles har et bud:
Venskab er en naturlig nødvendighed, og det er
smukt i sig selv, dvs. det tjener ikke noget højere formål. Men det sande venskab er sjældent.
Både nyttevenskaber og den type venskab, der
giver æstetisk behag, f.eks. ved folks slagfærdighed eller vid – tjener andre formål end selve
venskabet, og det er derfor flygtige venskaber.
Det sande venskab er varigt, det er til for vennens egen skyld – for ens ven er ens andet selv.
Steffen var ikke i tvivl, da Irmelin havde meldt
sin ankomst til verden. Han ville have tid til at
deltage i hendes færden: Det blev Irmelins og
vores held. For Steffen kunne forene disse to
verdener. Hjemme hos Jytte og Irmelin og som
Viby Efterskoles suveræne teater og musical
skaber.

Sluttelig vil jeg læse for jer Steffens smukke
digt, som indgår i Musicalen ”KING”:
Du er så skrøbelig som efterårets blade
Trods stærke farver griber du kun svagt
om grenens liv.
Som vindens ekko i en fjern og fremmed gade
– er åndedrættet, når din stemme hvisker bliv.
Den stemme som lod glædesbudet ringe
– er falmet bort og blevet tynd og svag.
Det hjerte, som har modets skarpe tunge
– tør nu knap slå det næste slag.
Et hjerteslag – et åndedræt
– så lidt i tid og fylde.
Det åndedræt det sidste,
som skiller liv fra død
– og dig fra mig.
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