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Når højskolens elever og ansatte fylder foredragssalen til den første 
morgensamling på hvert nyt semester, så indledes samlingen med “Den signede 
dag med fryd vi ser”. Det er en god indledning. Det er en begyndelse. Begyndelsen 
for højskoleelevernes tid på Silkeborg Højskole. Begyndelsen på dagen. 
Begyndelsen på den blå højskolesangbog hvor Grundtvigs smukke salme siden 
den første udgave har været den første sang. Begyndelsen på en tilværelse i et nyt 
fællesskab.

Den begyndelse er også et løfte. Et løfte vi synger i fællesskab. Det hedder “den 
signede dag med fryd VI ser” ikke “jeg ser”. Det er en smuk bekendelse til forholdet 
mellem det skabte og skaberen. Altings begyndelse og afslutning og et løfte om, at 
i mellemtiden vil vi sammen stræbe for, at dagen i dag skal blive bedre end dagen 
i går. 

Med afsæt i Silkeborg Højskoles to ben, det kristne livssyn og den grundtvigske ide 
om livsoplysning, er der intet på stedet, der har større betydning end det fælles. 
Det er en gennemgående tråd i alle vores aktiviteter og måden vi tilgår dem på. 
Højskoleeleverne oplever det i deres hverdag fordi den altid begynder i det fælles, 
morgensamlingen, og i det levede liv på skolen, fordi det altid udfoldes i samvær 
med andre. Den enkelte kan naturligvis trække sig fra fællesskabet for at trække 
luft, finde energi, slappe af, men er altid allermest sig selv, når denne findes i det 
forpligtende fællesskab.

Gaven og opgaven
Da Silkeborg Højskole oprindeligt blev givet, ved modige FDFeres mellemkomst, 
som “en gave til den danske ungdom - en stemme ind i det danske samfund”, er 
vi naturligvis her på skolen først og fremmest taknemmelige for den smukke gave, 
men også klart bevidste om, at med gaven følger en opgave, både på skolen som i 

tilværelsen, nemlig at virke til, at de velsignelser som fællesskabet har givet til den 
enkelte højskoleelev forplantes og finder rodfæste i de store fællesskaber udenfor 
skolen: de politiske, de ideologiske, både dem for de trofaste og de troløse, og i 
fællesskaberne for de marginaliserede og de oversete, hvad enten de er lokale, 
nationale eller globale.

Udfordringerne
Højskoledanmark har paradoksalt nok på mange måder nydt godt af de senere 
års moderniseringstrang og fremdriftsreformer, der har drevet unge på flugt og 
i et slags eksistentielt asyl på højskolerne. Mange højskoler, herunder Silkeborg 
Højskole, har bugnet med elever og haft lange ventelister. Den tid er snart ovre. 
Ikke fordi der ikke længere er brug for eksistentielle frirum som fællesskabet her 
tilbyder, men fordi ungdomsårgangene gradvist bliver mindre. Den tid skal vi ruste 
os til. Det gør vi som med alt andet sammen. Også sammen med jer.

Claus Staal
Forstander

Silkeborg Højskole
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På Midtsjællands Efterskole giver vi hinanden styrke, mod og kræfter. Vi skaber 
et fællesskab af unge og voksne, hvor vi møder hinanden med omsorg, tillid og 
ansvar. Vi er en bred, almendannende efterskole og arbejder med høj faglighed 
i alle fag. Vi ser mangfoldighed som en styrke, og vi inviterer til rummelighed og 
åbenhed. Vi møder hinanden med nysgerrighed og giver hinanden indblik i det, vi 
allerede kender, og udblik til det, vi endnu ikke kender.

Vi er en værdibåret skole, hvor kristendommen er den underliggende bas i 
hverdagen. Vi lader kristendommens fortællinger møde vores liv. Vi holder håbet 
i live frem for frygt og angst. Vi ser det gode i hinanden og styrkes derved. Vi 
erkender, at vi ikke er perfekte og heller ikke skal være det. Vi påtager os et 
medansvar for verden. 

I løbet af et efterskoleår drømmer vi om, at eleverne oplever værdien af stærke 
fællesskaber, og at de aktivt bidrager til disse. De skal møde voksne med solide 
værdier, som kan bidrage til, at de finder et ståsted at møde verden ud fra. 

Vi har 115 elever i 9. og 10. klasse. Vi har venteliste til de kommende år og fortsat 
tilgang af kommende elever og deres familier. Vi har særligt fokus på følgende 
områder: 1: Friluftsliv, Natursport og Idræt 2: Musik og Teater 3: Kreativitet og 
Håndværk 4: Verdensborger. 

Hovedparten af vores elever kommer fra kirkefremmede hjem. Det fordrer, at 
vi konstant arbejder med at forkynde kristendom ind i unges aktuelle situation, 
sådan som vores værdigrundlag siger det. Samtidig mærker vi fortsat en stigende 
tilgang af elever med baggrund i FDF, ligesom vi også får elever fra vores anden 
baglandsorganisation, KFUM og KFUK. 

I løbet af et år har vi flere arrangementer i samarbejde med FDF. Der er kurser, 
udvalgsmøder, kredsweekender, Sing In etc. I år var det helt store højdepunkt 

landslejren, hvor vi havde en god flok elever med. Her mødte vi desuden 
kommende elever, som vi glæder os til at lære at kende. 

Vi har ydermere et godt samarbejde med den lokale kreds, FDF Ny Tolstrup, som 
vi hvert år leverer ledere til. Samtidig tager lederne tilbage til deres kredse og yder 
en frivillig indsats efter endt ophold hos os. 

Tak til FDF for at være en god samarbejdspartner i det daglige, for at nævne alle 
FDFs skoler, når der er elever, der skal vælge, hvilken skole, de skal gå på og 
ikke mindst for at udgøre en vigtig del af vores værdimæssige ballast. Vi håber, 
kredsene også fortsat vil have blik for skolerne i FDF-fællesskabet og for muligt 
kommende elever, der kunne trænge til et skub i retning af os. 

Christian Hougaard-Jakobsen
Forstander

Midtsjællands Efterskole 
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Hardsyssel Efterskole

En efterskole skal kunne meget. Først og fremmest skal vi leve op til hovedsigtet: 
livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Derudover skal vi tilbyde 
undervisning, der som minimum lever op til folkeskoleloven. Sidst men ikke 
mindst skal vi leve op til eget værdigrundlag, slogan og alt hvad vi reklamerer for. 

På Hardsyssel Efterskole er vores formål at give hver enkelt elev et solidt ståsted 
at møde verden ud fra, oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk 
livsholdning og mellemfolkelig forståelse. Kort skrevet betyder de store ord, at vi 
har brug for hinanden som mennesker.

Hardsyssel Efterskole har som ambition at være et ståsted for livet. Altså skaber 
vi et ståsted at begribe (egen) verden ud fra. En del af fundamentet til det er FDF. 
En anden del er det kristne livs- og menneskesyn, vi henter fra FDF og folkekirken. 
Eleverne møder det til aftensamling, gennem værdier og i det personlige møde 
med en voksen, der vil dem noget. 
En tredje del af fundamentet er også personalets måde at møde vores elever på. 
Med varme og omsorg og et kærligt skub vil vi, at man kan være sig selv som elev 
midt i fællesskabet.

Vi er 120 elever fordelt mellem cirka 70 drenge og 50 piger. To 9.-klasser og fire 
10.-klasser. Vi har plads til 4 handicappede. Vi har fem vidt forskellige linjefag: 
Sport, E-sport, Film, Musik og Outdoor. Linjefagene giver skolen en kæmpe bredde 
og har det tilfælles, at de alle er legende og søgende på, hvad der er medgiver til 
et ståsted for eleven. Derudover har vi på Hardsyssel Efterskole over 30 forskellige 
valgfag for alle elever. I 10.klasse skal man vælge mellem fire vidt forskellige spor 
for et halvt år ad gangen. Spor er dannelsesfag som giver perspektiv ind i enten 
Håndværk, Tro og Håb, Krop og Ånd eller Projektmager. 

På skolen er der 25-35 elever med baggrund i FDF eller andre spejderkorps. Vi 
har også hvert år elever med baggrund i KFUM&KFUK. Omkring halvdelen af vores 
elever kommer fra kirkefremmede hjem.

Hardsyssel Efterskole og FDF har et rigtig godt samarbejde i FDF Landsdel 3. 
Vi lægger oftest skole til møderne i landsdelen, til lederskole og til andre gode 
arrangementer. Det er enormt betydningsfuldt for os at være samlingssted for 
landsdelen. Vi har en lærer, der får timer for at have kontakt til baglandet, ligesom 
vi involverer os i BØF, Bål og Ballade med videre. Også KursusSTART bliver afviklet 
her, ligesom vi har seniorvæbnerkursus i påsken. Vi var også på landslejr og nød 
det. 

Herfra skal lyde en kæmpe TAK til alle kredse og alle, der bidrager til det gode 
børne- og ungdomsarbejde, der er så vigtigt i FDF, og som vi som skole gerne 
engagerer os i og nyder godt af. Særligt tak til FDF Landsdel 3 for fortsat godt 
samarbejde.

Jonas Langborg Hejsel
Forstander
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Vi er meget heldige på Kongeådalens Efterskole. Vi er først og fremmest heldige, 
fordi vi får lov at arbejde med unge mennesker hver dag. Vi får lov til at skabe et 
fællesskab af unge og voksne, hvor vi møder hinanden med omsorg, med tillid 
og med ansvar. Ansvar for livet, ansvar for hinanden og ansvar for verden. Det gør 
vi i en ramme, som vi har lært at kende i FDF. En ramme, der gør os til en bred, 
almendannende efterskole, hvor det er vigtigt for os at gøre os umage med at 
fordybe os og skabe både høj faglighed og stor læringsglæde i både de boglige fag 
og i valgfagene. Men hvor vi samtidig er bevidste om, at det ikke er det vigtigste 
– at det vigtigste er det der med at være menneske og frem for alt at være 
menneske sammen med andre.

Det gør os til den meget værdibårne efterskole, som Kongeådalens Efterskole 
altid har været. Værdier, som har grund i FDF og dermed i den kristne livs- og 
verdensopfattelse.
Det er derfor et stærkt mål for os, at man som elev på vores efterskole dels 
oplever et stærkt værdibaseret fællesskab, hvor man selv er et aktivt bidrag til 
dette, og dels møder voksne med solide værdier, der bidrager til en dannelse, som 
eleverne kan læne sig op ad resten af livet.

Vi er en fyldt skole med plads til 88 elever i 9. og 10. klasse. En størrelse, hvor vi 
oplever en stor mulighed for at udleve det nærvær og samlende fællesskab, som 
vi finder betydningsfuldt.

FDF fylder meget på skolen. Både i kraft af alle de FDF-arrangementer, der er 
på skolen: Puslinge-Tumlingedag, Piltedøgn og Væbnerweekend for de lokale 
landsdele. Samt Musikweekend og Seniorvæbnerkursus for hele landsforbundet. 
Så har landslejren selvfølgelig fyldt. Her var vi et hold på 29 afsted, der ud over 
lejrens tema, arbejdede meget med klassisk lejrsport, som skabte stor glæde både 
for deltagere og forbipasserende. 

Endelig er Seniorfestival, der her i september nåede nye højder med små 2100 
deltagere, et arrangement,, der fylder meget både for vores elever og for de 
seniorvæbnere og seniorer, der deltager fra hele landet.
 
Dog fylder FDF mest af alt, fordi de værdier og den kultur, vi kender så godt fra 
FDF, gennemsyrer hele hverdagen på skolen. Selvom der er mange elever, der ikke 
er FDFere eller kender til FDF, så er der alligevel en god gruppe af eleverne, der 
har en FDF-baggrund, og som er med til at bære kulturen med ind på skolen. Det 
er tydeligt, at de år, hvor andelen af FDFere (eller unge fra de øvrige uniformerede 
børne- og ungdomskorps) er meget lille, skal der arbejdes betydeligt mere med 
ansvaret for fællesskabet. Heldigvis er vi inde i en periode, hvor andelen af FDFere 
på skolen vokser. Det ansvar for hinanden, for livet og for fællesskabet, som de 
tydeligvis har med sig, har de lært ude i de lokale kredse. Derfor skylder vi en stor 
tak til dette gedigne FDF-arbejde, der foregår rundt omkring i kredsene, og som vi 
nyder godt af. Tak for det!

Niels Birkmand 
Forstander

Kongeådalens Efterskole
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