Bilag til FDF Landsmøde 2020, punkt 3

Orientering fra
FDFs skoler

1

Foto: Lars Salomonsen

Silkeborg Højskole
Den 1. oktober 1969 slog Silkeborg Højskole dørene op for det første elevhold. Alt var nyt,
betonen var knap tør, der var ingen kunst på væggene, og trapperne var endnu ikke slidt til
af sandaler, hjemmesko og friluftsstøvler. Madrasserne lå hvor de skulle, der var ingen tape
på væggene, ingen snorkende elever i dagligstuen. Alt åndede fred. Og alt skulle opfindes
fra bunden – på nær opgaven: Silkeborg Højskole skulle være en almen højskole, en gave til
den danske ungdom og en stemme ind i det danske samfund.
Siden da har tusindvis af unge sunget, diskuteret, grædt, grinet og skabt højskole. Eller
som der står på en seddel lagt bag ved grundstenen: “Silkeborg Højskole skal være liv og
fest, arbejde og fællesskab.”
Ideen var der. Der skulle være højskole i Silkeborg. Men blev det så til højskole? Fik det
betydning? Det kan ingen svare på, men når man kan samle 900 til et elevstævne, og når
man gennem 51 år stadig kan drive en fyldt Silkeborg Højskole med lange ventelister, så tyder det på, at højskolen har haft betydning og har sat sine spor. Det er ingen selvfølge.
Mange skoler er åbnet og lukket siden, men Silkeborg Højskole her stadig, og COVID-19 har
ikke taget livet af os selvom virussen lukkede skolen ned i 12 uger i foråret 2020 og en uge
her i efteråret 2020.
50 år og i god form
Ikke et ord mere om COVID-19. Vi vil hellere fortælle om en skole i god form, og hvor vi forsøger at holde håbet oppe ved at fortælle om den milepæl, Silkeborg Højskoles 50 års jubilæum i 2019 var. Vi kunne fejre jubilæet med det største elevtal i skolens historie, indvie
det nye kunstværk “Vendepunktet” af Peter Callesen, synge nyskrevne sange, udgive en jubilæumsbog og kunne sætte den første skrue i skruefundamentet på vores kommende friluftsbygning.
Ved et 50 års jubilæum er det værd at huske, at vi kun er, hvor vi er i dag, fordi vi står på
skuldrene af dem, der drev højskole før os. De, der videregav ideen og kulturen for, hvordan
vi skaber højskole på Silkeborg Højskole. Tak til de visionære FDFere, der grundlagde skolen
og kærede om den til den kunne stå selv. Tak til alle de medarbejdere, der gennem tiden
syntes højskole var så vigtigt, at de kastede al deres energi, drømme og kærlighed ind i det.
Tak til kredse, der fortalte, at FDF har en højskole, og den giver et godt ståsted i livet. Og
tak til alle de elever, som ville være med til at lave højskole, give sig hen til hinanden og til
noget andet.
Jeg vil afslutte med et af citaterne fra jubilæumsbogen, som beskriver nogle af alle de spor
Silkeborg Højskole har sat i elever, ansatte, FDF og samfundet omkring os.
Selv om det kun var få måneder,
har min højskoletid været med til at plante nogle
frø, som stadig bliver ved med at vokse i mig.
Link til Silkeborg Højskole jubilæumsbog:
https://silkeborghojskole.dk/hoejskolen-overblik
Jacob Zakarias Eyermann
Forstander
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Midtsjællands Efterskole
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. Dette sker også nu, hvor Corona-krisen har sat sit
præg på alle dele af samfundet.
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. Desværre har den seneste tid været præget af Coronaaflysninger, men det er blot en pause. Samtidig har vi et godt samarbejde med den lokale
kreds, FDF Ny Tolstrup, som vi hvert år leverer ledere til.
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
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Hardsyssel Efterskole
Gaven der bliver ved med at give
Det er en gave at arbejde med unge mennesker, der vil hinanden, skolen og det store fællesskab. Det er en gave at se, hvordan vores elever hurtigt danner et ligeværdigt fællesskab
og kalder sig selv for Hardsysselelever.
For mig at se er hver enkelt elev en gave, der bliver ved med at udfolde sig gennem hele
skoleåret. Hver enkelt ung prøver sig selv af, udfordres og bliver holdt af. Hver enkelt ung
vokser i leg og tillid.
Hardsyssel Efterskole ser det som et kæmpe privilegium at møde hver enkelt af vores
elever med tillid, åbenhed og tryghed. Det er gode nøgleord, der både bunder i vores - og
FDFs værdier: At vi i mødet med vores elever tager afsæt i vores ståsted at møde verden
ud fra.
Lige netop vores ståsted bliver også ved med at give. Vi får lov til at tage de store
snakke med vores elever om næstekærlighed og kammeratskab. Om liv og død - og de andre store spørgsmål, hvor et ståsted har rødder og giver ballast.
Jubilæum
For 50 år siden startede flere kredse Hardsyssel Efterskole. Vi havde håbet at fejre jubilæet
den 12. september 2020, men har udskudt det til lørdag d. 8. maj 2021. Vi glæder os til at
fejre de første 50 år sammen med alle, der vil være med.
Hardsyssel anno 2020
Vores nu fem linjer læner sig op ad FDF i forhold til glæden ved udelivet og glæden ved at
lege. E-sport, sport og film hylder legen. Her leges der i 20 forskellige sportsgrene, i e-sport
med CS: GO og LOL, og bagved eller foran kamerat, hvor skuespil stadig hyldes. Vores outdoor- og musiklinje er lidt mere klassiske, men byder også på leg, udeliv, sang og musik i
bedste FDF-stil.
Vi hylder bredden og forskelligheden, og her har vores 4 handicappladser stadig en særlig
betydning. Udover de mange linje- og valgfag er det elevernes forskellighed, der er Hardsyssels styrke.
Forstanderskifte
Rolf Sanderhoff stoppede efter 11 års virke ved skoleårets udgang i juni 2019. Det er bl.a.
Rolfs fortjeneste, at vi har FDF landsdel 3 tæt på og bl.a. huser lederskole, BØF, Bål og ballade og ikke mindst landsdelens møder. Det samarbejde er vi stolte af og glade for. Også 78. klasses kurser på landsbasis er vi glade for at lægge hus til.
Undertegnede blev forstander 1. august 2019. Jeg er blevet taget rigtig godt imod - især af
FDF. Tusind tak for den store opbakning, jeg har fået her. Det er med glæde og stolthed og lyst til at lære mange flere at kende, jeg håber at kunne trække i min nye forbundsskjorte på næste landsmøde og landslejr.
Jonas Langborg Hejsel
Forstander
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Kongeådalens Efterskole
At være Elev på Kongeådalens Efterskole.
Som elev på Kongeådalens Efterskole handler det ikke bare om undervisning, ophold og oplevelser. Det gør det også, men først og fremmest handler det om mødet.
Mødet med ligesindede, mødet med fremmedartede, mødet med dem, der bokser med det
samme, og dem, der bokser med noget helt andet. Mødet med unge, med voksne og sågar
med gamle.
Men ikke mødet med krav om at tage stilling til dit eget liv, dit udseende, din tro, din seksualitet osv. Men derimod mødet med nogle, der har taget stilling, mødet med litteraturen,
der beskriver skæbner, der har taget stilling. Mødet med mytologien, der forsøger at besvare de store spørgsmål. Mødet med evangeliet, der giver meningen med livet. Det er det
vigtigste af det, man får som elev på Kongeådalens Efterskole.
Vi møder en stadig større gruppe af elever, der ikke tidligere har haft tilstrækkelige af disse
møder, men hovedsgeligt er blevet mødt med kravet om at tage stilling. Alle, men ikke
mindst disse elever, går styrket ud efter et år på Kongeådalens Efterskole. Styrket til at
tage stilling og styrket til livet.
At være Efterskole med FDF-elever.
Vi har mange forskellige elever. En stor del af dem kommer fra de uniformerede korps, og
de fleste af dem naturligvis med en FDF-baggrund.
Det svinger fra år til år hvor mange, der har denne baggrund. Men det er tydeligt for os, at
jo større andelen af disse er, jo nemmere går det med at opbygge det ansvar for fællesskabet, der skal til for at skabe efterskole i den ånd, vi ønsker.
Vi skylder alle jer FDF-kredse en stor tak for det arbejde, I gør blandt børn og unge. Det giver dem evner til at indgå ansvarsfuldt i forskellige fællesskaber, som vi bl.a. høster frugten
af, når de kommer på efterskole.
Jubilæum og Seniorfestival
Der foregår mange tilbagevendende FDF-arrangementer på Kongeådalens Efterskole. Seniorfestival er et af dem. Vi vil gerne takke Landsforbundet for det blomstrende og uproblematiske samarbejde, vi generelt har og ikke mindst har i forbindelse med Seniorfestival.
På Seniorfestival 2019 benyttede vi lejligheden til at fejre vores 40-års jubilæum. Det var en
festlig dag med mange besøgende og med indvielsen af vores jubilæumskunstværk:
"Lystræet". Et træ bygget i flise-mosaik af kunstneren Lotte Lambæk sammen med elever.
Lystræet er placeret i vores forsamlingshus, hvor vi nyder det hver dag til morgensang.
Samtidig fik vi også præsenteret vores nye sang: "Skæve grene" skrevet af Anne Odgård Eyermann.
Ledelsesudvidelse
Siden sidste Landsmøde har vi udvidet skolens ledelse ved at ansætte Mads Wermuth som
viceforstander.

Niels Birkmand
Forstander
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