Hvilken efterskoletype er du? Tag testen og find ud af det!

Vores Stev s
Julen på Stevns
Jul på Stevns minder ikke om den traditionelle jul, som foregår derhjemme. Familien er blevet byttet ud med
vennerne, og der er hele tiden gang i den. I stedet for at pynte huset op derhjemme, skal afdelingerne på skolen
nu pyntes. Vi elsker december på Stevns, og fællesskabet er stærkere end nogensinde.

Af Freja Buono, Julie Torp & Sofie Jørgensen
Starten på julen
Her på Gymnastikefterskolen Stevns startede vi ikke julen ud
traditionelt. Fredag den 1. december kl. 8 startede vi dagen
ud med terminsprøver i tysk. Rundt omkring på skolen begyndte folk så småt at komme i julestemning. Nogle pyntede
juletræer, mens andre sang julesange og fandt nissehuerne
frem. Dagen sluttede af med, at vi alle, 176 elever, var samlet
til julesang i foredragssalen. Nu var julen for alvor sat i gang.
Mens nogle tog hjem til julehygge, blev andre og gjorde klar
til det store juleshow dagen efter.
Morgenen derpå trak de forskellige afdelinger en julesang,
som om aftenen skulle fremføres til et brag af et show. Hele
dagen blev brugt på, at afdelingerne knoklede med deres
show. Om aftenen gik det løs. Alle var i godt humør og var
klar til at fremvise deres gennemførte show. Alle klarede det
godt, men der skulle jo findes en vinder. Det blev ’07’ med et
show, som blev vist med passion og engegement.

Hvilket tøj foretrækker du på efterskolen?
a)
b)
c)
d)

Nattøj
Afslappet tøj
Pænt hverdagstøj
Træningstøj

Hvordan ville du deltage til fællessang?
a)
Mime sangen
b)
Jeg ville skråle med på sangen
c)
Jeg ville synge normalt med på sangen
d)
Bare sidde og kigge

Hvornår ville du stå op om morgenen,
hvis du skulle spise morgenmad klokken 7?
a)
6:51
b)
6:46
c)
6:38
d)
6:57

Hvorfor ville du tage et år på efterskole?
a)
For at blive mere moden
b)
Så jeg kan lære nye mennesker at kende
c)
For at blive bedre til min fritidsinteresse
d)
For at få et lidt mere afslappet år inden min uddannelse begynder

Hvad kan du bedst lide at lave i din fritid?
a)
Sove/slappe af
b)
Spise
c)
Træne
d)
Lave ballade

Hvad ville du ikke kunne undvære på efterskole?
a)
En elkedel
b)
En toaster
c)
En mikroovn
d)
Et køleskab

Hvad kan du bedst lide at spise?
a)
Slik
b)
Toast
c)
Nødder og tørrede frugter
d)
Nudler

Hvordan er du, når du møder nye mennesker?
a)
Jeg er meget genert, så jeg siger ikke så meget
b)
Jeg er åben og viser mig fra min bedste side
c)
Jeg smiler og er snakkesalig
d)
Jeg
fyrer en sjov kommentar af, og så er
samtalen skudt i gang

Hvor kan man finde dig til en fest?
a)
I sofaen med mine venner
b)
På dansegulvet
c)
I baren
d)
På toilettet

Hverdagen i julen
I julemåneden på Stevns er alle glade, og humøret er som
altid i top. På afdelingerne bliver der åbnet julekalendere om
morgenen, og ”Tinkas Juleeventyr” bliver sat på om aftenen.
På hele skolen er der arrangeret nissevenner, så der er blevet
sat gang i drillerierne. Nogle render rundt med nissehuer,
mens andre råhygger og spiser julechokolade.

Sofie Rath & Catharina Westphal

Billede af 07 som vandt julekonkurrencen

Hvis du har flest a’er: Du er den afslappede elev.
Du er den afslappede efterskoleelev, som tager tingene stille og roligt. Du elsker at slappe af og har intet imod at gå i hyggetøj
en hel dag. Du kan godt være lidt genert og holde dig lidt for dig selv, men med tiden åbner du dig op. Du sidder tit og hyggesnakker med dine venner og en god kop te.
Hvis du har flest b’er: Du er humørbomben.
Der er altid gang i dig og dit gode humør smitter af på menneskerne omkring dig. Du er meget åben og er ikke bange for at
være lidt mærkelig en gang imellem. Du elsker at feste med dine venner og spise en masse god mad.
Hvis du har flest c’er: Den søde elev, som overholder alle regler.
Du elsker at bruge tid foran spejlet og finde det perfekte outfit til dagen. Du er meget ordentlig og kan godt lide at stå op i god
tid. I dine fritimer bruger du meget tid oppe i træningscentret eller foran din computer og ser en god serie.
Hvis du har flest d’er: Du er den vilde efterskoleelev.
Du er ikke bange for at prøve nogle grænser af. Du er lidt af en ballademager og er ikke bleg for at smide en sjov kommentar. Du går ikke så meget op i det faglige, men bruger meget tid med dine venner. Du elsker at være længe oppe og kan godt
komme lidt for sent til morgenmaden nogle gange.

Mød køkkenchefen Lilly
Efter 29 år i den hårde restaurationsbranche har Lilly
fundet stedet, hvor lykken er nær. Den 47-årige køkkenchef Lilly Clemmensen fra Hellested arbejder til daglig
på Gymnastikefterskolen Stevns. Her har hun arbejdet i
2 år, og det er hun rigtig glad for.
Af Ida Boye Ejby

Lillys fortid
Før Lilly kom til Stevns arbejdede hun i den hårde restaurationsbranche, hvor der var sene arbejdstider og altid stress på.
Lilly har lige siden 6. klasse vidst, at hun ville være kok. Så i
en alder af 16 år startede hun uddannelsen og kom i praktik.
Siden dengang har hun arbejdet i restaurationsbranchen. Lilly
søgte stillingen på Stevns for at prøve noget nyt og anderledes,
og det er et valg, hun er rigtig glad for i dag.
Hverdagen på Stevns
Lilly møder ind hver morgen kl. 6. Hendes arbejdsdag består
af madlavning til eleverne, men hun har også et stort ansvar i
forhold til køkkenets økonomi og andre nødvendigheder, og
ikke mindst at hendes kollegaer har det godt. Lilly arbejder
sammen med fem andre køkkendamer Hanne, Helle, Jeanet,
Jette og Gitte. De fortæller blandt andet: ”Stemningen er virkelig god, og vi har et godt samarbejde. Vi kan hygge os privat, hvor vi tager på café eller besøger hinanden”.

Her er Lilly i fuld gang med frokost til eleverne.
kontakt med eleverne, og hun elsker at lære dem mere om
madlavningen helt fra bunden af.
Fordelene ved Stevns

Lilly synes, Stevns er en fantastisk arbejdsplads, som har mange fordele. Såsom den korte transport til og fra arbejde, men
På Stevns har vores elever køkkentjanser flere gange i løbet af også de fordelagtige arbejdstider i forhold til restaurationsåret, hvor de hjælper hinanden og de søde køkkendamer. branchen.
Lilly elsker at have eleverne med i køkkenet, hun fortæller ”Jeg elsker stemningen her på Stevns, og jeg håber helt klart
blandt andet: ”Jeg synes, det er livsbekræftende at samarbejde på mange flere gode år her”, slutter Lilly med et smil.
og hjælpe de unge mennesker”. Lilly er glad for den gode
Hjælpsomme elever

Tiden, hvor minderne opstår
Hverdagen på Stevns er fyldt med mindeværdige øjeblikke. Dagene er alle forskellige, og de bliver, hvad
man gør dem til. Vi er fælles om mange ting på Stevns,
og alle skal gøre en indsats, for at hverdagen kommer
til at fungere. Få et indblik i en helt normal torsdag og
kom tættere på efterskolelivet.
Af: Sofie Haislund Rath & Catharina Westphal

”Ring ring”, lyder det fra mobilen, som ligger og vibrerer henne på skrivebordet. Det er tid til at tage tøj på og skynde sig
ned til morgenmaden. “Jeg plejer at løbe ned til morgenmaden
for at få en god plads ved mit bord”, forklarer Line Nørgaard.
Duften af havregrød får Lines mund til at løbe i vand, og lyden
af rumlende maver forsvinder hurtigt efter de første

skefulde. De fleste af eleverne har stadig nattøj på og morgenhår.
Morgenmaden varer cirka 20 minutter, derefter vender eleverne snuden mod deres værelse for at gøre sig klar til dagen.
Line trækker i sine Nike Pro træningsbukser, og så går turen
til Obli-hallen. “Jeg elsker virkelig at have obligatorisk gymnastik, fordi alle er samlet”, siger Isabella Jensen glad.
Efter 90 intense minutters serie drypper sveden ned fra Isabellas pande. Nu har eleverne pause, og der serveres forfriskning.
Der er straks kø ved toasteren ude i Tårnets køkken, duften af
ristet brød spredes hurtigt i hele Tårnet. Line åbner døren på
klem, som er en hentydning til, at hun gerne vil have besøg
eller snakke med folk. Snart er værelset fyldt med livsglade
efterskoleelever.

Sure tjanser bliver til sjove tider
Uret på Lines hånd viser 10:00, det er blevet tid til rengøring.
“Det er ikke altid fedt at gøre rent, men det ender altid med at
blive en fest!” fortæller Isabella, idet hun tørrer køleskabet af.
På vej op ad trappen til Tårnet møder hun Ida, som nu
er gået i gang med rengøringen. “Svup, svup”, lyder det fra
gulvskrubben, og gulvet fyldes med vand.
Lyden af høj musik fylder rummet, og snart står alle og synger
med. “Rengøring er faktisk slet ikke så slemt, som det lyder.
Det er faktisk super hyggeligt, da det er noget, vi er fælles
om”, forklarer Line med et smil på læben. En time senere
står Tårnet helt tomt, og alle er på vej til det ugentlige Kgruppe møde. Der bliver snakket om alt fra udfordringer til
arrangementer.
Lune retter, mange pakker
“Dong, dong”, lyder det fra klokken, nu er det tid til frokost.
Spisesalen er fyldt med kombinationen af alle elevernes stemmer og højlydte grin. Rullebordet bliver rullet ud, og alle kaster sig hurtigt over maden som en flok gribbe. Når alle eleverne er blevet mætte kommer dagens højdepunkt, som de
fleste har set frem til. Det er tid til uddelingen af post. “Hver
dag sidder jeg og håber på, at det bliver mit navn, som bliver
råbt op!” fortæller Maya. Posten bliver delt ud til alle de heldige, som har modtaget en pakke. Efter maden har de fleste et
bogligt fag, det gælder også for Isabella. Hun finder sin computer frem og smutter ned mod UV-lokalerne. “Det er superfedt, at der er et bredt niveau i klassen, så har man altid en at
arbejde sammen med!” fortæller hun glad.
En alsidig hverdag
“Tik tak” viserne på uret slår 14.30, og alle rejser sig op og
forlader lokalet efter en vellykket matematiktime.
Isabella går tilbage til sit værelse, hvor hun nu har en fritime.
“Det er superrart at have fritimer, fordi så kan man få slappet
af helt alene, hvis det er det, man har lyst til!”. Denne fritime
starter hun ud med træning i det nye fitnesscenter, der er både håndvægte, maskiner og træningsmåtter, som Isabella effektivt bruger. Efter en halv time i træningslokalet, beslutter
hun at tage et bad. Vandet risler ned fra bruseren, og badevæ-

Her ses fire drenge i en normal fritime
relset fyldes med varm damp. Isabella tørrer sig og gør sig klar
til at se film alene på værelset. Det varer ikke længe, før hun
er helt væk, og lyden af snorken fylder rummet.
“Bank, bank”, lyder det fra døren. “Heeeyy, har du lyst til at
lave noget”, lyder det fra Line, som også har fået fritime. De
beslutter at se en film sammen med popcorn til. Line skal
videre til springvalgfag. Hun snupper hurtigt sin Stevnsvandflaske med sig i farten. “Boing, boing”, Line er godt i
gang med at springe. Hun smiler, og løber glad hen og ringer
med klokken efter at have lært et nyt spring.
Klokken slår 18.15, og det er blevet spisetid. Der er som sædvanligt rugbrød til aftensmaden. Alle flokkes om tunsalaten,
som kun serveres om torsdagen. Line går mæt op til sit værelse, og hygger med de andre inden lektietimen. Hun tager sin
taske og begiver sig ned mod lektiecafeen. “Det er superrart at
komme i lektiecafé, hvor man kan få hjælp af lærerne”, forklarer Line, idet hun tænder sin computer og begynder på
sine lektier.
Mørket har sænket sig over Stevns, og det eneste som lyser
op, er lyskæden ude i træet. Line og resten af afdelingen sætter sig ud i deres fællesrum og hygger. Efter en halv times tid
er klokken blevet 22:30, og så skal alle være på værelse. Hun
lægger sig til at sove med et smil på læben efter endnu en god
dag på Stevns.

Her på Stev s går vi

eget op i hygiej e

24 BENHÅRDE TIMER
Traditionen tro blev der i tredje weekend afholdt 24-timersprojekt på Gymnastikefterskolen Stevns.

Af Klara Svendsen & Signe Bredahl
Klokken er 11:00, og solen står højt på himlen. Vi samles i
foredragssalen og indleder udfordringen med at danse lystigt
til sangen Billie Jean af Michael Jackson. Straks efter trækkes
den første udfordring. Der bliver stille i salen, alle venter i
spænding. Kønsskifte og Catwalk bliver der sagt, og man begynder straks at kunne høre, at der hviskes i salen. Efter en
række uddybende beskeder stormer vi alle ud til vores respektive afdelinger for at finde de rette klæder til hinanden.
Da alle er klædt passende på, samles vi i den store gymnastiksal klar til at gå catwalk og vise vores kreative beklædningsdele.
Flommefedeflødebolleflop
Da denne udfordring hører op, er det tid til en ny.
”Flommefedeflødebolleflop” bliver det. Målet er at spise to
bakker flødeboller samt en liter sodavand, som den første, vel
at mærke. Kun få piger har mod på at tage denne udfordring
op, heriblandt Anna Bülow Trampedach, som udtaler følgende:

Dernæst blev vi sluppet løs i den dystre skov, hvor alle grupperne fik en dyrelyd, som de skulle efterligne. Alle vandrer
imellem hinanden, mens de brøler deres respektive dyrelyde.
Næste aktivitet hedder ”Fantastic Backdrawings” og går ud på,
at man skal tegne den bedste tegning på kammeraternes rygge. Kreativiteten ville ingen ende tage og udfaldet af aktiviteten blev utallige elever med interessante motiver på ryggen.
Flere aktiviteter med både fart og ro
Det er tid til, at næste aktivitet bliver trukket. Der er helt stille
i salen, men da ordet ’aftensmad’ kan høres i hele salen, afløses stilheden straks af jubel. Pitabrød er på menuen, hvilket
vækker en endnu større glæde hos os elever.
De næste par aktiviteter går vildt for sig. Der bliver både løbet
stafet og danset i mørket til høj musik i bedste ”dakkedakstil”.
Den næste aktivitet er der noget mere ro over.
”Psykocirklen”, hedder det, og går ud på, at vi alle skal stå
med ryggen til hinanden og stirre ind i væggen. Ingen må
hverken røre sig eller snakke, og de, som bryder denne regel,
får en hel spand fyldt med iskoldt vand udover sig.

- ”Presset fra holdet er enormt, og man gør alt for at vinde.
Det var yderst ubehageligt, men alligevel morsomt og velsmag- Dernæst trækker en elev aktiviteten frokost. For første gang
vækker et måltid utilfredshed hos elevene. Alle er stadig mætende”.
te fra det sidste måltid, som vi fik et par timer forinden. SamFlere kaster op grundet et voldsomt ubehag, forårsaget af de tidig går det op for os, at det er det sidste måltid, vi får, før
udfordringen stopper.
mange flødeboller, som bliver indtaget.
Efter konkurrencen er afsluttet, og en vinder er fundet, trækkes ”udfordringen” sove og hvile i 55 minutter. Da alle er
kommet sig over den forgående flødebolle-konkurrence trækkes endnu en udfordring. Denne går ud på, at vi skal gå engen
rundt, mens der synges ”Linedanser”, en sang alle her på
Stevns holder meget af.
Sidenhen spilles der volleyball med høj energi.
Morgenmadsbrøl
Blandt de ellers energiforladte elever udbreder sig et mægtigt
brøl, da den næste aktivitet afsløres. Endelig får vi den yderst
veltrængte mad. Menuen står på tørre havregryn og andre
gængse morgenmadsprodukter.

Vi trækker nu endnu en sovetime, og efterfølgende skal den
nyfundne energi bruges på at lave gadedrengehop, helt til
Havnelev kirke, mens der synges julesange, noget der ikke
just vækker glæde i starten af september. Da vi kommer tilbage fra turen, venter der en glædelig overraskelse hjemme på
skolen. I spisesalen er der varm kakao og kage, og alle bliver
pludselig i langt bedre humør. Der er bred enighed om, at lidt
sukker til hjernen gør godt.
De allersidste timer
Det næste stykke tid kræver atter meget energi. Først trækkes
”DJ M & M”. Hvilket igen betyder, at der skal danses på livet
løs i den store gymnastiksal. Derefter er der stikbold i springcenteret.

Endelig kommer den længe ventede og sidste sovetime, hvor
vi kan få hvilet ud, før det går løs igen med en stilletime, som
Efterfølgende skulle den nyfundne energi benyttes på den dog går langt fra stille for sig. Lukker man øjnene, eller rører
velkendte børneleg; stopdans, og senere på at ”synge indvol- sig bare den mindste smule, får det konsekvenser. Heriblandt
en omgang koldt vand i ansigtet.
dene ud” til ”Justin” af Fie Laursen.
Et af dagens højdepunkter var, da vi trak glidebane som den Den allersidste udfordring var ikke overraskende at gøre rent
næste aktivitet. Der var højt humør på efterskolens boldba- efter nattens strabadser, men det blev nu også taget med et
smil.
ner, da vi alle susede ned af de sæbeglatte måtter.

Det første vi skabte sammen som en enhed
Den første opvisning var noget helt specielt. Det er
virkelig en oplevelse, der ikke kan beskrives. At opvise sammen som efterskole er fantastisk, og noget
alle burde prøve.

Af: Sofie Ekstrøm, Petra Reigstad & Natasja Ludvigsen
Vores første opvisning var lørdag den 18. november. Fredag,
dagen før, havde vi træning hele dagen for at få styr på det
sidste, men det fungerede bare ikke. Det gik slet ikke, som
det skulle. Men sådan var det, vi kunne ikke gøre mere. Om
aftenen gik vi alle i seng med sommerfugle i maven og var
spændte på at få skudt den første opvisning i gang som Stevns
Årgang 17/18. Det, som vi alle har glædet os til og ventet på i
lang tid nu. Det blev lørdag, og vi kørte af sted mod Farum
Arena i tre busser ved 8-tiden. Vi ankom og gik straks i gang
med at træne for at få rettet alt, lige fra opstillinger til stykker
af opvisningen til, inden det hele skulle gå løs nogle få timer
efter. Vi fik pause, og nervøsiteten begyndte at sprede sig over
Farum Arena. Pigerne begyndte at sætte hår, mens tilskuerne
begyndte at strømme til Farum Arena og finde sig til rette.
Første opvis i g i Faru
Nu var det nu, og vi var klar. Vi samledes alle i opvarmningshallen og begyndte at opvarme. Det var den fedeste følelse,
man havde i kroppen. Mens vi løb os varme blev sangen
”Magi i Luften” spillet, og vi sang alle med. Det var så fedt, og
nu begyndte det endelig, det som vi alle havde glædet os til og
ventet på. Det sidste vi gjorde, inden vi gik hen mod den store
hal, var et slags kampråb. Så vi stod alle i en kæmpe cirkel,
mens vi hoppede og råbte: ”Vi er Stevns 17/18, vi er Stevns
17/18…”

vores opvisning endelig kunne begynde. Musikken startede,
og startserien gik i gang. Man kunne virkelig ikke lade være
med at smile, det kom helt automatisk. Et adrenalinkick
spredte sig rundt i ens krop, og det var bare så fedt at være på
gulvet alle sammen, sammen. Det er virkelig en følelse, der
slet ikke kan beskrives.

Da slutserien var slut, og vi alle stod med kæmpe smil på læVi gik hen mod hallen og stod i den smalle gang meget tæt. Vi berne, var det som om alt gav mening. Det var en vild følelse
var alle så nervøse, men alligevel glædede vi os bare så meget og alle de hårde træninger hjemme i hallen værd. Vi løb ud
til endelig at komme i gang. Vi løb ind på gulvet, stillede os i samtidig med, at vi ikke kunne lade være med at smile til hinanden. Vi var alle så glade, stolte og klar på den næste tid fyldt
vores opstilling og ventede på, at Carlo snakkede færdig, og
med smil, stolthed og en masse opvisninger i vente. Den bedste tid venter os forude.

Danmarksindsamlingen
Op til 150 millioner børn i de fattigste lande har ikke noget
hjem. For det meste fordi de aldrig har haft et på grund af
fattigdom og krig. Derfor er mange børn tvunget til at blive
hurtigt voksne og tage hånd om sig selv. Det er her, Danmarks
Indsamling træder til og samler hele Danmarks befolkning,
for netop at støtte disse børn. Sidste år blev der samlet over 90
mio. kr. Kan vi mon gøre det endnu bedre i år til den 11. indsamling?

og privatperson, ringe ind og donere et valgfrit beløb af penge. Sidste år blev det sendt fra Svejsehallen på Refshaleøen i
København. Showet slutter af ved midnat, og dér vil der blive
fortalt, hvor meget der i alt er blevet samlet ind.

Børn, der bliver overtaget af fattigdom
At hjælpe børn uden hjem er temaet for indsamlingen i 2018.
Millioner af børn i hele verden lever på flugt fra fattigdom,
krig, sult og sygdom. Børn, der lever som nomader og ikke
Af: Rebecca Kaa, Siff Schlyter og Rikke Jørgensen
ved, om de skal tilbringe natten i en forladt bygning, i et telt
eller på gaden. Børn, som har mistet en eller begge forældre
Danmarks indsamling - et brag af et show
til ebola, eller børn, som i håbet og jagten på mad og bolig
En gang om året går 12 humanitære organisationer og DR
sammen om at samle ind for at hjælpe mennesker i verdens tvinges ud i prostitution, tiggeri og tyveri for at kunne klare
sig. En barndom uden hjem skader ikke kun børnene, men
fattigste lande. Indsamlingen er i gang i en måned, og den
bliver sluttet af med et brag af et show. Showet bliver sendt på også de lande de bor i. Uden noget hjem har børnene højst
sandsynligt ingen lægehjælp samt ingen adgang til uddannelse.
DR1, hvor kendte kunstnere kommer og optræder. Under
hele dette show kan man, både som virksomhed

Af Ida Boye Ejby
Hver morgen møder Willy op, veludhvilet og klar til en ny
dag, og det nyder han. Hans arbejdsdag er bestemt ikke kedelig, nej tværtimod, som han selv beskriver: ”Mit arbejde er
sjovt, det har det altid været”.
Unge mennesker i hverdagen
Willy har altid arbejdet med unge mennesker, og det nyder
han. Han har såmænd boet i huset overfor vejen (Bavnshøj) i
40 år, hvor der har boet unge på loftet hvert år. Som han selv
siger: ”Jeg har aldrig prøvet andet”.
Ja, han har faktisk været her så længe, at nogle af forældrene
til vores elever i år gik her mens, Willy var lærer.
Farvel til de unge
Willy nyder at se udviklingen hos de unge mennesker - og Willy har efterhånden sendt mange unge videre under træet
være i bevægelse med de unge.
om sommeren, men det gør ham skam ikke trist, nej, som
I dag arbejder Willy som pedel på timeløn, hvor han ordner han selv fortæller: ”Det er en del af deres udvikling”.
alle de praktiske ting, vi unge ikke lægger mærke til.
”Og inden længe kommer et nyt hold, som er klar til et helt
I 2014 var Willy inde hos dronningen og få en medalje for de
40 år, han har arbejdet her på Stevns. Det er en medalje, han
er meget stolt af. Til jul har Willy været her i hele 45 ½ år, ja
det er såmænd længere end vores elskede træ har været her.

nyt eventyr”. Willy synes, det er spændende at få nye elever
hvert år, og det nyder han.
Som vores forstander selv siger: ”Gymnastikefterskolen
Stevns ville ikke have været den samme uden Willy”.

Carlo: Carlo er den
mest ærlige mand,
vi kender. Han elsker at tilbringe sin
tid med sin kone
og sine børn. Carlo
er en åben mand,
som ikke er bange
for at sige, hvad
han mener.

Anders: Anders er
den mest hjælpsomme og energiske
mand, vi kender.
Han vil alle det bedste og er altid klar
med et godt råd.
Anders giver aldrig
op på sine egne eller
andres ambitioner.

Morten: Morten
kan udadtil virke
super arrogant,
men inderst inde er
han en sød og afslappet ung herre.
Vi elsker hans sjove
humor og gode humør. Morten er
altid klar på sladder.

Ikke snyde

Flest grønne: Anders

1. august 1972 startede det lange eventyr for Willy Harenberg. Og han er stadig i gang efter 45 år på Gymnastikefterskolen Stevns.

Af: Laura Niebuhr & Viktoria Holving

Flest røde: Carlo

45 år i træsko på Stevns

Hvilken mandlig lærer minder du om?

Flest blå: Morten

Her på Gymnastikefterskolen Stevns gør vi også meget ud af at
give et godt bidrag til Danmarks Indsamling. Alt overskuddet
fra Julemødet (inklusiv pengene fra salget af denne avis) bliver
doneret. Derudover laver vi også en video, der kan gøre folk
opmærksomme på indsamlingen, og som kan give mulighed
for at donere penge. Vi vil benytte denne mulighed til at opOrganisationerne arbejder med at opnå 5 af de 17 verdensfordre jer, der læser denne avis, til at donere et valgfrit beløb
mål. Målene, der primært bliver arbejdet med til indsamlinaf penge til Danmarks Indsamling.
gen, er nr. 1-4 og 6. Alle disse mål bidrager til en bæredygtig
udvikling i verden.
Dette betyder, at generationerne, der skal drive et samfund og
skabe udvikling samt fred, ikke har kræfterne til at føre deres
lande fremad. Af den grund sætter Danmarksindsamlingen i
2018 fokus på de frygtelige og katastrofale forhold, som børn
vokser op under uden et hjem.

STEVNS SLADDER

Hvilken kvindelig lærer minder du mest om?
Af: Laura Niebuhr & Viktoria Holving
Af: Laura Niebuhr & Viktoria Holving

skede Fitten nu blevet til et fotostudie.
Det er uden undtagelser, at vi kan sige, at der befinder sig Springcenteret bliver derimod brugt fornuftigt til at springe i.
Man hører så ofte, at pigerne tager på i løbet af året, mens
kærlighed i luften på Gymnastikefterskolen Stevns.
drengene bliver store og stærke. Dette har vi nu fundet forklaVelkommen til de unges univers, her hvor kærligheden ople- ringen på. Hver aften ses det nemlig, at en stor flok drenge
ves for første gang. En verden I voksne kan finde fremmed og smider trøjen og springer vildt rundt, mens en mindst dobbelt
nok også uvant til tider, men i virkeligheden er genkendelig så stor flok piger sidder på de opvarmede bænke og nyder
for mange af jer.
den heftige udsigt.
Skolen har fra tidligere årgange været kendt for den romanti- Det er ikke kun blandt eleverne, sladderen finder sted, det
ske atmosfære, som vi igen i år kan finde selv de allerhemme- ses nemlig lige så ofte blandt lærerne. Lærerne minder os
ligste steder. For nylig har romantikken befundet sig i de for- jævnligt om skolens værdier og ikke mindst de mange regler,
skellige k-grupper, om de mon er fuldstændigt tilfældigt grup- der er at følge, men følger de dem egentlig selv? Vi har brugt
peret, er et stort og ubesvaret spørgsmål, vi alle eftertragter en hel dag på at finde det mest snavsede sladder blandt de
svaret på, eftersom at kærligheden har til vane at søge derhen. hemmelighedsfulde lærere.

Lene: Lene er en bestemt dame, der har
sine holdninger på
plads. Hun har en stor
sarkastisk humor, og
hun er ligeglad med,
hvad andre tænker.
Lene er super sød og
forstående og derudover skolens fashionikon.

CC: Også kendt
som Christina, er
skolens hyggemor.
Selvom hun kan
virke skrap, er hun
det sødeste og mest
forstående menneske, vi kender, og
er altid klar på en
lille spøg. Hun er
let genkendelig
med sin lange,
smukke krøller.
Kisser: Vi kender
hende som Kisser,
men egentlig går hun
under navnet Kirsten.
Kisser er altid klar på
det værste og har altid en røverhistorie i
lommen. Kisser er
skolens grinebidder.

Med tiden ses det også, at den korteste distance fører til de
største suk. Vi oplever nemlig, at kærligheden blomstrer hurtigere og hurtigere mellem naboskaberne. Er der mon et
usynligt magnetfelt, som trækker de tætteste endnu tættere
på?

Vi har gang på gang lært lektionen om, hvorvidt tyveri er
strengt forbudt, men mens lærerne mener, at vi elever går og
stjæler mikroovne og køleskabe, får de ikke selv lov til at beholde, hvad der betegnes som private ejendele, og store efterforskninger går i gang. Der bliver skrevet på diverse medier,
December har altid været kendt som kærlighedens måned, men ingen vil melde sig som den skyldige.
og da hele tre par allerede har fundet sammen kort inde i Vi får dagligt at vide, at vi skal passe ih og åh så meget på vodecember, må der være noget om snakken.
res elskede skole, men hver dag ses det, at lærerne bryder
På Gymnastikefterskolen Stevns er vi en stor familie, og hvad
en ved, ved alle. Dette gør, at universet af blomster og duften
af røde roser er tilgængelig for alle, og at kærligheden rundt
omkring os kun hober sig op med tiden.
Skolens mange faciliteter fører til god mulighed for social
sammenkomst. Det ses blandt andet i de hede kampe i poolrummet, hvor intensiteten blandt to personer kan mærkes på
så lang afstand, at hårene på armene rejser sig bare ved at træde ind i lokalet.
Mens hårene rejser sig i poolrummet, dryppede sveden i det
gamle Bøffen. Selvom man skulle mene, at det nye fitnesslokale kunne trække flere trænings-tørstende elever hjem, kan
vi nu konstatere, at med store spejle og et godt lys er vores el-

deres egne regler og trodser skolens værdier. Vi ser sko på
bordene, lærere der hopper rundt på stolene, udendørssko i
springcenteret og bagdele plantet i vindueskarmene. Der ser
vi endnu engang den fine dobbeltmorale, de så ofte pladrer
om.
Det hele handler om at se godt ud. Det er der mange måder
at komme til. Rygterne går på, at en af lærerne på skolen sover siddende, for at undgå de dårlige hårdage.
Som I kan læse er kærligheden blandt lærerne ikke stor. Derfor må man ty til andre metoder. En af de unge lærere på
skolen har tidligere haft en affære med en af vores elevers
ældre søskende, dette har skabt god sladder til torsdagens
pigespring.

Willys bod åbent fra 14:30-15:00 hver dag
Du kan få alt, hvad hjertet begærer, lige fra strømper og hættetrøjer med logo på til Sismofytter,
vaffelis, muslibarer, sportstape, nøgleringe, osv.,
osv., osv.

Ikke snyde

Flest blå: CC
Flest røde: Lene
Flest grønne: Kisser

De første dage på Stevns
Den mest hektiske uge på hele året. Bånd

Den 8. oktober drog Science-klassen på studietur i
videnskabens tegn, hvor de havde fornøjelsen af at
få et indblik i forskningens verden. Primært med
hovedfokus på CERN, som er det største internationale forskningscenter inden for partikelfysik. En
længe ventet og lærerig tur for Science, som kun
gjorde godt for sammenholdet og den enkelte elevs
viden indenfor partikelfysik.

blev knyttet for livet, og alle var spændte.

Af Freja Buono, Sofie Jørgensen & Julie Torp
Vi ankom på skolen søndag den 13. august 2017, hvor vi fik
udleveret nøgle til vores værelse. Den efterfølgende uge bød
på en masse aktiviteter, hvor vi lærte hinanden bedre at kende.

Af Linea Helbo & Clara Bohn

Mandag begyndte den kaotiske uge for alvor. Der skulle laves
aktiviteter med afdelingen. Hver afdeling fik et tema, hvorefter
de skulle forberede et show til om aftenen.

Turen går til Geneve
Efter en to timers flyvetur ankom Science-linjen endelig til Geneve i Schweiz, som var første stop på deres første studietur. I
løbet af de tre dage Science-linjen opholdt sig i Geneve, havde
de fornøjelsen af at besøge CERN og FN.

Tirsdag stod på aktiviteter med vores kontaktgruppe. Der
skulle laves fødselsdagssange, hvoraf den bedste sang blev kåret til at skulle synges hele året. Om aftenen skulle man lære
ens rommie(s) at kende. Der var blevet lavet 100 spørgsmål,
som skulle svares på inden for 1 time.
Onsdag skulle vi endelig være aktive. Vi skulle springe og lave
Vindersangen, melodi: Bubbi bjørn
”Hurtig og dristig, og modig og lystig. Trofast og venlig,
ja han/hun er unik. Tillykke til ____, og nyd nu din dag.
Går han/hun på Stevns, mens vi hejser et flag.
Fødselsdag, hopper op og ned og spis noget kage. Så
skal du nok få en dejlig dag.
Sådan er en fødselsdag. Sådan er en fødselsdaaaaaaaaag.”
Skrevet og lavet af Anders´ Winthers k-gruppe

Science-linjen overtager Geneve og Lyon

rytme. Der kunne man rigtig mærke efterskolestemningen.
Torsdag var den sidste dag i introugen, inden den rigtige skoledag startede. Vi blev introduceret til vores rengøringsområder, og skolen blev igen rigtig flot.
Dette var kun nogle af de mange aktiviteter, vi lavede i introugen. Det var en meget indtryksrig uge for alle.
At gå på efterskole handler om, at få en masse nye venskaber.
De fleste venskaber blev dannet her i introugen. Der var rigtig
mange forventninger til efterskolelivet. De fleste blev opfyldt,
da man for alvor mærkede efterskolestemningen i denne uge.

Verdens fedeste Oscar Night
Rød løber, priser blev uddelt, Oscar Night på Stevns var en succes!

Af Mira Lykke Gammelgaard
Endelig kom dagen, som vi alle havde set frem til hele ugen. Vi havde arbejdet hårdt, og nu var det tid til at vise vores mesterværker. Torsdag aften den 12. oktober blev der nemlig afholdt vores helt egen Oscar Night på Stevns.
I uge 40 var International- og Scienceklasserne på linjefagstur, og imens havde resten af eleverne medie- og temadage. Den
alternative uge varede fra mandag til torsdag. Mandag og tirsdag havde vi handicapdage, og
fra tirsdag aften til torsdag middag skulle vi producere film. Torsdag aften holdt vi Oscar
Night som en afslutning på mediedagene. Inden ugen startede skulle vi ønske, hvilken slags
film, vi gerne ville producere. Vi kunne for eksempel vælge reklamefilm, musikvideoer,
kortfilm eller ”nyheder på Stevns”. Herefter blev vi opdelt i grupper efter vores ønsker. Bagefter begyndte produktionen af filmene. Der var rigeligt at begynde på, for der skulle både
filmes, redigeres og findes på den perfekte idé til en god film.
Oscar Night
Oscar Night startede officielt kl. 19 i den gamle gymnastiksal, men forberedelserne startede
allerede timer forinden. Håret skulle sættes, og den rigtige makeup skulle lægges. Bagefter
var der fotoshoot på afdelingerne - ingen Oscar Night uden billeder i vores lækre outfits.
Efterfølgende drog folk ned mod den gamle gymnastiksal. Her var der lagt rød løber frem,
så nu skulle der tages endnu flere lækre billeder – denne gang mere professionelt. Der var
også stillet lækre drinks og jordbær dyppet i chokolade frem. Stemningen var i top, og snart
skulle vi vise alle vores fantastiske film frem, og priserne skulle uddeles.

De fik muligheden for hele to rundvisninger forskellige steder
på CERN. De var nemlig så heldige at få en særaftale arrangeret via en forælder, som havde kontakter til CERN. Dette gav
muligheden for at besøge en mindre afdeling på CERN kaldet
ISOLDE, som er en meget sjælden oplevelse. Derudover fik
de også en rundvisning på større dele af CERN, som udfordrede og udvidede deres engelske ordforråd og viden.
Da FN er en stor del af vores samfund i dag, var det oplagt at
Science-linjen skulle besøge FN’s andet største hovedkvarter,
som ligger lidt uden for Geneve. Her blev de mødt af en masse
sikkerhedstjek for at få tilladelse til at komme ind på FN’s hovedkvarter. Inde på selve hovedkvarteret blev de mødt af en
kvalificeret guide, som viste rundt i deres store konferencesale
og gav et indblik i, hvordan FN’s konferencer udføres.
Videre til Lyon
En togtur senere endte de i Lyon, som ligger i Frankrig. Her
bød dagene på både en vandretur og et mislykket forsøg på at
besøge et atomkraftværk. Ankomstdagen blev brugt på at finde
sig til rette på deres motel og fælles aftensmad.

Her er de i lufthavnen på vej til Geneve
Dagen derpå begav de sig ud på en vandretur op til en ekstraordinær kirke, hvorefter resten af dagen bød på ”fri leg”. Selvom vandreturen var hård i varmen, var kirken helt klart noget,
der var hele turen værd.
Den sidste dag skulle de besøge et atomkraftværk. Her stødte
de på problemer, da Greenpeace havde brudt ind på et atomkraftværk et andet sted i Frankrig, som førte til lukning af alle
rundvisninger på atomkraftværker på daværende tidspunkt, i
hele Frankrig. Efter skuffelsen gik turen hjem til Stevns, hvor
alle elever skulle være klar til idrætsdag næste morgen.

Skolen har for nylig fået et nyt fitnesscenter til ca. 220 tusind kr.

Her ser vi forstander Carlo, som benytter det nye fitnesscenter flittigt - eller
også poserer han bare ;-)

Vandret
2 Hvilken dag gør vi hovedrent på Stevns?
5 hvad er det eneste man, som elev, ikke må gøre brug af i lærerkøkkenet?
7 Hvilken slag tur skal vi på i uge 4?
8 Hvilken afdeling er den største?
10 Hvad hedder en af vores fysioterapeuter?
11 Hvilken pigeafdeling ligger ved siden af Annekset?
Lodret
1 Til hvilket måltid spiser vi varm mad på Stevns?
2 hvilken linje er der flest elever på?
3 Hvilken Linje er Ina lærer på?
4 Hvilken drengeafdeling ligger på den
anden side af Boestoftevej?
6 Hvilken by i Tyskland rejser den internationale linje til?

Af: Rebecca Kaa, Siff Schlyter, Rikke Jørgensen

Internationals tur til Berlin
Hvert år tager klassen International til Berlin, i år var
vi af sted fra den 9. til 12. oktober. Hver dag var planlagt med, hvad vi skulle opleve og se. Men der var også lidt fritid til at shoppe og slappe af.

Vi ankom til Stasimuseet kl. 8.45. Det var en fed oplevelse at
få et indblik i kulturen, fængselsmiljøet og se, hvordan de havde det i fængslerne dengang. Efter rundvisningen på Stasimuseet skulle vi videre til Alexanderplatz. Der ankom vi ca.
11:30, hvor vi fik ca. 2 timer til at shoppe på pladsen. Det var
super hyggeligt at få lidt tid til at handle lidt ind og gå ud og
drikke en kaffe eller spise noget Mc’Donalds.

Onsdag den 11 oktober
Onsdag morgen tog vi til Reptower Park. Her gik vi rundt og
så statuerne og en gammel forlystelsespark, det var virkelig
spændende. Herefter tog vi til East Side Gallery, her fik vi
taget en masse billeder og så blandt andet maleriet af danskeren Karina Bjerregaard. Derefter havde vi en lang frokostpause, hvor vi hyggede os og spiste frokost.

Så blev det tid til at tage ud og opleve Berlin på egen hånd. Vi
skulle nemlig på en fotosafari, hvor vi i grupper skulle ud til
nogle forskellige seværdigheder, hvor vi skulle løse opgaver og
tage nogle billeder. Vi skulle finde rundt alene og tage metro,
tog og busser. Vi farede vild og endte i den forkerte ende,
men vi fandt tilbage igen, og det var mega hyggeligt og sjovt,
især fordi vi var på egen hånd. Det var lidt anderledes at skulle finde rundt i en anden by alene, men helt klart en god oplevelse.

Kl. 14:00 var vi klar til at tage videre mod Gedenkstätte, hvor
vi så, hvor muren havde stået. Derefter fik vi tid til at shoppe
på Kurfürstendamm og spise aftensmad, inden vi skulle se
Berlin by night. Her så vi lysshowet på de forskellige store
bygninger i Berlin, det var virkelig smukt og hyggeligt. Derefter tog vi tilbage til hotellet og hyggede os, inden vi gik i seng.

Vi skulle mødes i Mall of Berlin kl. 18, og spise aftensmad,
men der var også lidt tid til at shoppe, hvis man havde lyst til
det. Efter aftensmaden skulle vi mødes igen, hvor vi derefter
fik tre muligheder til, hvad vi kunne lave resten af aftenen.
Vi kunne vælge mellem at blive i Mall of Berlin og shoppe, så
kunne vi tage Potsdamer platz (by night) med nogle af lærerne, eller tage hjem til hotellet og være lidt i gaderne omkring Vi havde en rigtig god tur til Berlin, og det kan helt klart anbehotellet. Vi havde selvfølgelig en mødetid på hotellet senest fales at vælge linjen International.
kl. 21, hvor vi fik en sidste besked, inden vi skulle sove.

Dage vi alle havde ve tet på
Den dag 182 elever havde ventet på, var endelig
kommet, og eventyret for det næste års tid skulle nu
til at begynde.
Af: Sofie Ekstrøm, Petra Reigstad & Natasja Ludvigsen.

Af Christian Wallin & Ida Ejby
Fyldt med smil og store forventninger til venskaber og oplevelser startede 182 elever søndag den 13. august på Gymnastikefterskolen Stevns. Dagen eleverne havde glædet sig til i
mange måneder, og dagen hvor et nyt kapitel begyndte. Fyldte
biler kom strømmende fra nær og fjern, hvor alles slutdestination var Gymnastikefterskolen Stevns. Alle eleverne søgte
mod skolens midtpunkt ved det store træ i gården for at få
udleveret nøglen til deres kommende hjem det næste år. Efter
nøgleudleveringen begyndte spændingen langsomt at stige, for
mødet med sin nye roomie, samt hvilken afdeling man kom
til at bo i, var nær. Den fyldte bil blev langsomt tømt, hvorefter værelserne begyndte at ligne hjem.

Mandag den 9 oktober
Kl. 05:00 mandag morgen tog vi af sted fra Stevns og kørte
mod Københavns lufthavn. Vi ankom til lufthavnen kl. 06:45,
hvor vi mødtes med dem, der selv kørte til lufthavnen. Her
havde vi god tid, inden vi skulle flyve, så vi fik lidt fritid til at
shoppe. Endelig sad vi i flyet og var på vej mod Berlin. Da vi
landede i Berlin, skulle vi med toget hen til hotellet, men vi
var i god tid, så vi fik lidt fritid i byen, hvor hotellet lå, da vi
først kunne tjekke ind kl. 14. Efter at have afleveret bagagen
på hotellet, startede vores introduktion til byen med en tur til
Friedrichstrasse, som er en af Berlins mest kendte gader.
Herefter så vi Gendarmenmarkt, som er en plads i det centrale Berlin, hvor de to flotte kirker Französischer Dom og
Deutscher Dom lå samt det nuværende koncerthus. Efter
aftensmaden så vi lysshowet på Brandenburger Tor, og
omkring kl. 21:00 var vi oppe og se udsigten oppe fra Reichstag, det var virkelig smukt. Efter den smukke udsigt over byen var vi alle trætte og drog tilbage til hotellet, hvor vi afrundede dagen og gik i seng.

Torsdag den 12 oktober
Torsdag morgen pakkede vi og tog af sted til museet Story of
Berlin, hvor vi var nede og se bunkerne og derefter det nymoderne museum. Derefter tog vi til Kurfürstendamm og derfra
til hotellet efter kufferterne for at tage toget mod Berlins lufthavn. Da vi ankom til København, blev vi hentet af bussen og
kørte tilbage mod Stevns. Vi var først hjemme omkring kl.
22:30, hvor vi meget trætte gik i seng.

Tirsdag den 10 oktober
Vi skulle op kl. 7.00 tirsdag morgen, for vi startede dagen ud
på både bedste kulturelle og historiske vis. Vi skulle nemlig
ud og se Schoenhausen Stasimuseum.

Efter at alle havde fundet sig til rette på deres nye værelse og
fået pakket en smule ud, skulle vi alle, inklusiv forældre, mødes i Obli-hallen. Her blev lærerne præsenteret, og Carlo bød
velkommen til det kommende skoleår på Gymnastikefterskolen Stevns. Alle elever sad spændte i hallen, mens
“Linedanser” blev sunget, efterfulgt af et møde med ens kontaktlærer samt kontaktgruppe, hvor information om skolen
blev uddelt. Der blev sagt farvel, og forældrene tog hjem. Nu

var det tid til at lære hinanden at kende. Det blev gjort med
en masse lege og samarbejdsøvelser. Det blev resten af dagen
brugt på, indtil der blev serveret aftensmad, som bestod af
pasta med kødsovs. Resten af aftenen blev brugt på at lære
skolen og nye venner at kende. Der blev hurtigt skabt bekendtskaber, og alle var spændte på det nye skoleår.

Motionsdag på Stevns
Motionsdag på Stevns er ikke ligesom på alle på
andre skoler. Normalt er det en dag, man helst ser
foruden, men på Stevns er det en hyggelig og fed
dag. På Stevns har du valget mellem en masse ting
du kan lave, og du kan selvfølgelig skifte undervejs.
Man kan vælge mellem at cykle, gå, løbe, rulle og
selvfølgelig springe.

Hvad lavede du, før du blev forstander her på Stevns?
Jeg har været efterskolelærer, siden jeg var 18 år. Først som sløjd- og gymnastiklærer på Ringe Efterskole, hvor jeg boede på drengegangen. Siden læste jeg til
lærer, og efter læreruddannelsen startede jeg som lærer på Nørrebroby Efterskole. Efterfølgende var jeg lærer på Idrætshøjskolen i Aarhus.

Af Christian Wallin
Vi startede dagen i den gamle gymnastiksal, hvor Ina og Morten dukkede op i stram gymnastikdragt og 80`er tøj. Musikken startede, og opvarmningen begyndte. Det var den fedeste
opvarmning, Ina og Morten var mega sjove at kigge på. Dagen
foregik på den måde, at vi skulle ind og hente en seddel med
et billede af den sport, man helst ville lave, og for hver runde
man havde nået, eller hvert sprunget spring, fik man en streg
på sin seddel. Med 10 streger fulgte 10 point, som man kunne aflevere. Man kunne selv bestemme, hvilken seddel man
havde lyst til at vælge. I løbet af dagen kunne vi alle holde øje

med K-gruppernes antal point, som blev ført ind, undervejs.
Alle kæmpede godt for at få indsamlet en masse point, men
der var kun én vinder, og det blev CCs k-gruppe, som velfortjent fik skaffet flest point hjem, de kæmpede godt alle sammen. Dagen var mega sjov, og helt klart én der er værd at se
tilbage på.

Af: Lau Holm & Christian Haslund
løjer. Helle er en afdeling, som ligger på den anden side af
vejen, det gør det til en afdeling, som er lidt for sig selv. Så
hvis du vil have lidt ro for skolen og nogen drenge med humor, burde du tage et kig forbi Hellehuset.
Stander:
En anden afdeling, som sjældent står tom, er Stander. Stander er en afdeling, der indeholder mange sjove drenge med
en masse energi og humor. Stander har dog ry for at lugte, da
de som regel glemmer, hvad deres køleskab indeholder.
Annexet:
Annexet er en afdeling, der startede godt ud og stadig har det
utroligt fedt. Annexet er en drengeafdeling med en masse
hyggelige gutter, som har det godt og elsker hinandens selskab.
Tårnet
Tårnet er den største pigeafdeling her på Gymnastikefterskolen Stevns. Tårnet er en hyggelig afdeling med en masse lyskæder og hyggelige piger. Tårnet er kendt for deres mange
piger, og derfor er her altid ekstra mange mennesker.
08:
08 er en stor afdeling, da den består af to huse. En drengeafdeling og en pigeafdeling. Det betyder, at der er en del sammenhold mellem piger og drenge. 08 er kendt for at være en
vild afdeling, da der tit er musik og gang i den dernede.
07:
07 er den afdeling, hvor der altid sker noget. 07 er en stor
pigeafdeling, som også består af to dele. Det er en afdeling
med mange piger, som altid er sociale og klar til en god samtale. 07 er kendt for ”pigerne med meget energi”.

Redaktionen
Journalister:

Hvordan har eleverne ændret sig gennem din tid som forstander?

Ida Ejby

Eleverne er gennem tiden blevet mere selvbevidste og selvcentrerede. Ligeledes
er forældrene blevet mere fokuseret på deres eget barn frem for fællesskabet.

Viktoria Holving

Hvorfor valgte du at blive forstander?

Afdelingerne på Stevns
Havehuset:
Haven er en af de afdelinger, hvor mange tager hen, hvis man
vil have et godt grin. Haven er en afdeling med mange forskellige vilde typer, som altid giver den gas. I Haven er de
sociale, og det betyder, at de tit går i bad og spiller spil sammen.
Bavnshøj:
Bavns er en afdeling, som virker meget frembrusende, da det
er en afdeling, som går meget ind for konkurrence og det
med at vinde, da de har flere konkurrencepiger. De vandt for
eksempel vores temashow i introugen. Det, der også kendetegner Bavns, er helt klart deres søde piger. Bavns er en god
og rar afdeling, som altid er hyggelig at befinde sig i.
Møllehuset:
Møllehuset bliver også kaldt Møllen. Det er en sød lille afdeling med hyggelige piger og et godt sammenhold. Møllen er
specielt kendt for deres mange kærestepar, som altid befinder sig rundt på værelserne. Så husk altid at banke på, før du
træder ind på et værelse i Møllen.
Kapellet:
Kapellet er en populær afdeling, da der altid foregår noget
der. Det kan være alt fra dans til hemmelighedsfulde samtaler. Kapellet er mest kendt for deres kløgtige hoveder, da de
er smarte og fulde af ideer. Hvis du gerne vil se en afdeling,
som er pyntet op fra top til tå, så burde du stærkt overveje
Kapellet.
Hellehuset:
Helle, som er en drengeafdeling, er en afdeling med en masse flinke gutter, som altid er klar til at give den gas og lave

10 HURTIGE TIL CARLO

Egentlig ved jeg faktisk ikke, hvorfor jeg valgte at blive forstander, men jeg havde
nogle lederambitioner, som jeg havde lyst til at prøve af, og så så jeg, at der var en
ledig stilling som forstander på, hvad der førhen hed Stevns Ungdomsskole. Jeg
slog det lidt hen, men endte med alligevel at aflevere en ansøgning i sidste øjeblik. Ansøgningen førte til en jobsamtale og senere et jobtilbud, som jeg valgte at
acceptere.

Signe Bredahl
Laura Niebuhr
Klara Svendsen
Freja Buono
Christian Wallin

Kunne du forestille dig at skifte job?

Sofie Rath

Ikke på nuværende tidspunkt.

Rikke Jørgensen

Hvad er det bedste ved jobbet som forstander på Stevns?

Rebekka Kaa

Det bedste ved Stevns er helt klart menneskerne, unge som gamle, elever såvel
som medarbejdere.

Mira Gammelgaard

Hvad er det sværeste ved jobbet som forstander på Stevns?

Catharina Westphal

Jeg oplever intet som værende svært, det er et valg, jeg har taget.

Siff Schlyter

Hvad er din foretrukne juleret?
And.

Hvad er specielt for Gymnastikefterskolen Stevns i forhold til andre efterskoler?

Natasja Ludvigsen
Lau Holm
Christian Haslund

Vi skiller os ud på grund af vores stærke gymnastikprofil og det høje faglige niveau, som vi i høj grad står inde for. Vi mener det, vi siger, og udlever de værdier, vi har valgt at sætte. Derudover har vi også enestående faciliteter.

Sofie Ekstrøm

Hvornår startede du til gymnastik og hvad har du lavet siden?

Petra Reigstad

Jeg startede først som 15-årig, da jeg startede på Bernstorffsminde Efterskole. Før
det var jeg fodboldspiller. På efterskolen fik jeg en rigtig god gymnastiklærer, som
ofte tog mig med til weekendtræninger på Ollerup. Siden startede jeg på Ollerup,
hvor jeg havde obligatorisk gymnastik tre gange om ugen. Året efter fik jeg job på
Ollerup som bademester. Her fik jeg mulighed for at træne med eleverne næsten
hver dag og blev først her rigtig dygtig. Efterfølgende tog jeg til optagelsesprøve på
Danish Gym Team (senere Verdensholdet). Jeg kom på og rejste rundt med holdet i et år. Da jeg kom hjem, færdiggjorde jeg min HF og tog så ud at rejse med
Verdensholdet i endnu et år.

Sofie Jørgensen

Julie Torp

Linea Helbo
Clara Bohn
Fotografer :
Rasmus Storgaard

Hvordan kommer du i julehumør?

Andres Brandt

Det tror jeg ikke, jeg kommer. Jo, måske den 24. december, når jeg sidder i kirken, men ellers ikke.
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