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SIDE 1
HVAD ER HALF OAK?
En introduktion til vores eget efterskole
magasin, Half Oak. Magasinet hvor i
som elever og vi som ansatte sætter
ord på de ting vi synes er interessante
gennem året.

SIDE 2-4
ERIK HAR ORDET
Erik Junker byder alle jer nye elever
velkommen. Hertil giver han jer nogle
vigtige råd til at starte på Hald Ege
Efterskole

SIDE 5
TIDLIGERE ELEV: SÅDAN ER DET
AT STARTE PÅ HALD EGE
EFTERSKOLE
I denne artikel sætter en af Hald Eges
tidligere elever ord på sin start og sit
ophold på skolen.

SIDE 6-7
ENDNU EN FORTÆLLING AF EN
TIDLIGERE ELEV
Ikke alle oplever tingene ens, især ikke
det at starte på en efterskole. Derfor
har vi to artikler fra tidligere elever og
deres start på skolen.

HALF OAK
I år forsøger vi os med vores
helt eget magasin. Et magasin
for os på Hald Ege Efterskole.
Bladet hedder Half Oak, fordi
det lyder skide godt og vi
forsøger at fange jer unge
mennesker ved at prøve at
være lidt cool. Det er lang fra
altid det lykkes og det kunne I
jo som elever, skrive en artikel
om netop i dette magasin.
Magasinet formes af jer, og I
kan helt selv vælge hvad I
synes der skal med. Det bliver
udgivet én gang hver måned
og længden afhænger af jer
elever.

Vi ansatte vil også bidrage hvis
vi synes vi har noget at byde
ind med, men vi håber og tror
at I ved hjælp af Half Oak, kan
sætte ord på jeres glæder,
problematikker, oplevelser og
alt hvad I måtte have på
hjertet. Man kan både fremgå
som anonym eller med navn
hvis det ønskes, så hold jer
ikke tilbage hvis I har noget i
vil sætte ord på.
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ERIK HAR
ORDET

Kære elever – kære årgang 2020/21.
Så er det nu. Et nyt skoleår starter, men
også et helt nyt liv på mange måder:
I skal på efterskole, er flyttet lidt hjemmefra
og kender ikke en sjæl. Jeg ved jo ikke,
hvordan I har det, men det er helt ok at
have lidt ondt i maven. Det ville faktisk
være mærkeligt ikke at være noget spændt
lige nu: Forestillingen om det uventede, der
vil ske og visheden om, at der kommer til at
ske en masse ting, man end slet ikke kan
forestille sig. Men det er forhåbentlig også
lidt fedt. Meget måske.
Men I er ikke de eneste, der har ondt i
maven. Vi er godt nok også meget
spændte. For I viser os helt klart, at I har
kæmpestore forventninger til os, og jeg kan
love jer for, at vi vil gøre alt for at indfri
dem. At være sammen med jer omkring et
efterskoleophold er ikke bare et sæde,
man kan reservere eller abonnere på men
et voldsomt privilegium, man skal gøre sig
fortjent til hvert år. Og det vil vi arbejde
hårdt for. Man skal ikke give sådan nogle
som jer gode råd. I skal coaches eller på
anden vis finde svar i jer selv. Men altså
alligevel – vi kan ikke rigtig lade være: Her
kommer 10 gode råd til hvordan, det her
kan blive lige præcist så godt og udviklende
et år, som i fornemmer det kan:

1: Tag det helt roligt i starten. Bare vær
jer selv – de skal nok komme
kammeraterne, oplevelserne, det hele. Giv
alting tid. Det fantastiske I har hørt, lader
måske vente på sig og kommer ikke
nødvendigvis de første uger – sådan var
det også for f.eks. jeres storebror, eller
andre I kender, der har været på efterskole
– de har bare glemt det.
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2: Pas på hinanden og vær opmærksom på,
om alle har det godt. I har kun hinanden
allerede fra i aften. Nogle finder hurtigt
sammen; andre tager det lidt længere tid for.
Hvis nogen af jer har fundet sammen og
allerede i aften ser andre, der måske ikke lige
har en at snakke sammen, så tag fat i
vedkommende. ”Hey hvad hedder du, hvilken
linje, skal du på? osv.”. Det er alles ansvar, at
alle får en så god start som muligt.
Hjælp hinanden med at få det bedste frem i
hinanden. Spil hinanden gode – allerede fra
nu.

3: Sig ja til ting i stedet for nej. Tag
den der ja-hat på og vær nysgerrig og åben
over for alt. I det er der en masse positiv
energi. Også når lærere foreslår noget
fuldstændigt åndsvagt som en aftenaktivitet
(for det gør de). Mød op og tjek det ud; det
kan måske noget alligevel.
4: Hold jer inden for rammerne. Oplev, at I
sagtens kan have det fedt og sjovt og
samtidig bevæge jer inden for de rammer, vi
giver jer. På den her efterskole er der – synes
vi – kun rimelige rammer. Hvis I ikke oplever
dem som sådan, så lad os snakke om det –
mon ikke et par ting kan justeres. Man kan
godt nok ikke diskutere skolens regler, mens
man er i færd med at overtræde dem. Men vi
er meget åbne over for ændringer.
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5: Vær ødsel med jer selv. Giv hinanden
noget af jer selv. Fortæl om jer selv over for
andre. Put ikke med det. Vis hvem I er! Og det
skal I af 2 grunde:
For det første, jo mere I tillidsfuldt giver af jer
selv til de andre – desto mere får I fra de andre
igen.
For det andet, det er egentligt sært, men det
er faktisk sådan, at når vi fortæller hinanden
om det allermest private, så oplever vi, at det
faktisk også er lige præcist der, vi ligner
hinanden allermest: De andre har sikkert også
en mærkelig familie. Det gør os mærkeligt
forbundne. Og det er egentligt trygt, godt,
rigtigt rart at opleve og vide. I det hele taget er
det at give mere, end man behøver/end det er
nødvendigt, et godt mål at have for jeres egen
dannelse.

6: Vi har en husfilosof på Hald Ege, nemlig
K.E. Løgstrup, der i bogen ”Den etiske
fordring” skrev:
“Den enkelte har aldrig med et andet
menneske at gøre uden at han holder
noget af dets liv i sin hånd. Det kan være
meget lidt, en forbigående stemning, en
oplagthed, man får til at visne, eller som
man vækker, en lede som man uddyber
eller hæver. Men det kan også være
forfærdende meget, så det simpelthen står
til den enkelte, om den andens liv lykkes
eller ej”.
Husk det. Det står faktisk til hver
enkel af jer, om de andres efterskoleliv
lykkes eller ej. Det er op til jer.
Det betyder 2 ting: At I har et stort ansvar
over for de andre – noget I skal tage på jer.
Men også det livsbekræftende i, at hver
enkel af jer i det næste år har stor, stor
betydning og er meget værdifuld for de
andre.
7: Hvis dit tøj er beskidt – så vask det selv.
Vi har opvaskemaskiner og kan hjælpe jer:
Sort for sig – broget for sig osv. Men også
et råd I overført betydning: Øv jer på selv at
klare ærterne, pusle ting på plads og hent
evt. støtte her: Hos roomies, lærere og
andre. Pas på jeres forælde, der jo nu er
lidt længere væk og ikke kan særligt meget,
der handler om jeres efterskoleophold.
Tag ansvaret for, at de ikke bliver unødigt
bekymrede. Det er faktisk et ansvar, I har
resten af livet, og som måske begynder lige
nu!
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8: Husk at grine af tingene og mød det
med løftet hoved, højt humør. Tag ikke ting
alt for nært. Ikke for tungt. Vid, at der
komme svære perioder, skuffelser,
veninder, der svigter, og hold, man ikke
kom på mm. Det er en del af livet, og når et
efterskoleliv varer et helt år naturligvis
også en del af et efterskoleliv. Hold ud og
hold fast – det hele kommer igen. Og så
med større styrke i øvrigt, fordi man er
blevet stærkere – måske klogere på noget.
9: Bedøm ikke en bog på dens omslag –
den, der lige nu ser lidt mærkelig ud i jeres
øjne, kan sagtens gå hen og blive den her
ven for livet, man så fik på efterskolen. Det
er præcist noget af det, de gamle elever
siger, når de forlader os.
10: Gør jer umage med at forsøge at få lige
det, I er kommet efter. Men det er er
måske slet ikke det vigtigste, for det
væsentligste i livet får vi i det
ukontrollerbare; det vi ikke har styr på og
ikke målrettet kan gå efter. Så vi håber nok
i højere grad, at I undervejs finder en
masse, som I slet ikke vidste, at I ledte
efter. Og oplever det ret vidunderlige I det,
I så rent faktisk ser, får og oplever. Det
væsentligste i livet finder man, mens man
leder efter noget helt andet.
Det var 10 råd! Alt sammen ikke kun for
vores skyld og ikke for at være gamle og
kloge (og irriterende at høre på), men
noget vi bobler over med for at få lov
til at sige, fordi vi synes, det er gode råd at
give til lige netop jer som nye Hald Egeelever.
Hold nu op, hvor vi glæder os til at lære jer
at kende. Må I alle få et vidunderligt, fedt,
vildt, givende og sjovt efterskoleår på Hald
Ege.
Kære årgang 2020/21: Velkommen.

MIN FØRSTE TID
PÅ HALD EGE

Jeg har i året 19/20 gået på Hald Ege
Efterskole. Efterskole er noget jeg
altid har set utrolig meget frem til.
Og da sommerferien nærmede sig
sin ende, nærmede nervøsiteten sig
også. I bilen på vej til min første dag
på efterskole var jeg vildt spændt.
Jeg havde tænkt og forestillet mig
rigtig mange ting jeg ville få ud af mit
ophold på efterskole. Nogle af de ting
jeg forventede og håbede på at få ud
af opholdet, var en masse nye
venskaber og oplevelser, men også
at lære noget mere om mig selv og
mine grænser, og selvfølgelig at
udvikle mig i min sportslige passion.
Første dag var jeg meget anspændt,
jeg forsøgte at vise den bedste side
af mig selv og tænkte virkelig meget
over hvad andre tænkte om mig.
Men allerede i anden uge, efter vi
havde lavet en masse aktiviteter, var
jeg meget mere afslappet, og følte
mig allerede hjemme på skolen og
som en del af fællesskabet. Jeg fandt
også ret hurtigt min ”rolle” i
fællesskabet.
Jeg opdagede ret hurtigt at alt det
man forventer af en efterskole ikke
bare kommer til en. Man skal selv
opsøge venskaber og oplevelser,
man får ikke nogen af delene af bare
at sidde på værelset. Noget andet jeg
også ret hurtigt opdagede, var mine
egne grænser. Jeg kunne f.eks. ikke
holde ud at være iblandt mennesker
hele tiden, nogle gange havde jeg
også bare brug for at ligge på
værelset alene, og se en serie. Og det
er helt okay, for sådan har de fleste
det.
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Det sidste man skal frygte, er ikke at komme med i
fællesskabet. For alle der vælger at tage på
efterskole, kommer med åbne arme og man bliver
ret hurtigt bare én stor familie. Hvis man ellers bare
gør sit, for selv at opsøge fællesskabet, skal alt nok
gå. Til linjetræningerne i de første uger handlede
det meget om at blive opdelt i niveau. Jeg kunne
godt mærke at alle prøvede at gøre sit bedste, og vi
pressede alle sammen hinanden. Jeg fandt hurtigt
ud af hvad det var jeg ville forbedre i løbet af året,
og fik sat sig mig nogle mål. Efter de første par uger
faldt jeg godt til på det hold jeg nu var kommet på.
Kampene begyndte så småt, og kampe på en
efterskole er noget helt særligt, pga. stemningen på
banen fra alle ens efterskolekammerater.
Alt i alt var mit år på Hald Ege som en stor succes,
og det er et år jeg altid vil huske.

Hald Ege Efterskole
- et år, der var alt
for kort
Bilen tager det sidste sving mod Hald Ege
Efterskole, og det første jeg lægger mærke til i
blandt de røde huse, er det store grønne
egetræ. Det kaster sin skygge over det meste
af den udstrakte gårdsplads, og virker med
sine tætte grene nærmest intimiderende.
Det samme gør de mange andre biler og den
store menneskemængde. Mit hjerte banker
hårdere end aldrig før, og jo tættere jeg
kommer på hovedindgangen, jo mere nervøs
bliver jeg. En lærer tager imod mig, og viser
mig hen til mit værelse, som hedder Lilla 5.
Det er vel en meget god start på det hele,
tænker jeg, da en af mine yndlingsfarver jo
er lilla. Mine roomates kommer ind på
værelset. Der er helt stille i lang tid, og det
eneste jeg hører, er mit hjerte der banker og
min stemme, der efter noget tid prøver at få
startet en samtale, som alt andet end
lykkedes. Det er rettere sagt, meget
akavet!
Det er længe siden nu, og jeg er ikke helt
sikker på, at det var sådan det skete, og kan
helt ikke helt huske rækkefølgen på dagens
oplevelser. Alt virker sløret, og som en drøm.
Når jeg tænker på min tid på Hald Ege nu, har
den været fyldt med latter, sjov, tætte
venskaber og store oplevelser.
Men de to første uger var svære. Mine
roomates og jeg, havde stadigvæk ikke rigtigt
noget at snakke om. Der var altid helt stille på
værelset. Jeg følte mig som Palle alene i
verdenen. Og alle andre end mig havde
allerede fundet deres bedste venner og
veninder. Det var i hvert fald sådan det føltes.
Men hvad havde jeg også forventet?
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At jeg ville få 100 gode venner på 2 uger? Og
at efterskolelivet ville være en fest fra første
dag? Ja, det havde jeg jo egentligt, selvom det
lyder dumt. Men alle snakker jo om, hvor
fantastisk og sjovt det er at gå på efterskole.
Hvorfor havde jeg det ikke sådan? Måske var
det ikke noget for mig alligevel? Men, jeg blev.
Jeg ville i hvert fald kunne sige, at jeg havde
gået på efterskole i mindst én måned. Og det
er jeg glad for!

Og så, lige pludselig stod jeg i Billund lufthavn
med mit triatlonhold. Vi skulle på træningslejr
ved Gardasøen i Italien. Det blev en tur fuld af
varme. Dog ikke fra solen, for vejret var
absolut ikke som jeg havde forventet. Det var
gråt, fugtigt og koldt. Men i stedet for solens
stråler, var det mine holdkammerater, som
hurtigt blev til bedste venner, der gav mig
varmen.

Efter turen til Italien, begyndte jeg at åbne
mere op. Jeg lærte, at man ikke ville få
venner ved at kunne Lide farven lilla eller
have samme sko som de andre. Jeg blev
simpelthen nødt til at snakke med folk. Og
snakke - det var noget, jeg vidste, at jeg
kunne finde ud af! Så det gjorde jeg brug af.
Jeg begyndte at snakke meget med dem fra
min familiegruppe, som man får tildelt i
starten af året. Og jeg blev helt overrasket
over, hvor søde de egentligt var. Vi blev ret
hurtigt tætte, og faktisk lidt ligesom en lille
familie. Det var ekstra rart, da vi skulle til
Sierra Leone sammen.
Vi havde den bedste tur til Afrika. Vi
oplevede og så mange ting, jeg aldrig havde
troet, at jeg skulle se med mine egne øjne.
Sierra Leone var overvældende. Det var
meget ligesom de afrikanske ”Red Barnet”
reklamer på tv. Der var byer og skoler, som
her, men de var bare meget fattigere.
Skolerne var bygget af en slags ler, og havde
en masse huller i væggene. De fungerede
som ventilation, så man kunne trække vejret
derinde og som vinduer, så man kunne se, i
hvert fald lidt. Der lugtede af sved og luften
var mere end bare fugtig. De afrikanske
lærere var skrappe, men eleverne var søde
og ekstremt interesserede i os. Selvom
vi ikke rigtigt kunne forstå hinanden, havde
vi allerede skabt et tæt, underligt, men
specielt bånd til hinanden. Jeg tror, at de vil
kunne huske os i lang tid, og vi vil i hvert
fald også kunne huske dem.
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Den sidste tid på skolen blev rykket hurtigt
frem, da der lige pludselig var 9 ugers pause
fra hinanden pga. Corona. Efter den lange
pause, havde jeg helt glemt, hvordan det var
at gå på efterskole. Men den sidste tid var
nok den fedeste, og den sværeste. Vi
badede ved søen, solede os i
haven, spillede masser af beachvolley, tog
på telttur, var til galla, spillede kort og skrev
mindebøger.
Og lige pludselig, så stod vi igen i
rundkørslen. De samme mennesker og de
samme biler som første dag. Det store
grønne egetræ stod stadig midt i det hele.
Midt i hele menneskemængden og adskilte
eleverne og lærerne fra forældrene.
Forældrene, som jeg første dag, ikke ville
give slip på, og de nye lærere og elever, som
jeg nærmest ikke turde kigge i øjnene. Men i
dag var det omvendt. Jeg havde savnet mine
forældre, men alligevel turde jeg ikke tage
med hjem. For det betød jo, at det hele var
helt slut. Træet var lige så stort, som første
gang jeg så det. Bladene var lysere og mere
forårsgrønne nu. Men det virkede ikke
længere intimiderende. De mange tætte
grene var mere et billede på det tætte
fællesskab og alle de gode oplevelser og
venskaber, jeg har fået på Hald Ege. De
oplevelser, som jeg nu skulle sige farvel til,
men som jeg altid vil huske. Og de
venskaber, som jeg er sikker på, kommer til
at holde i lang
tid endnu.

