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Talesprog, tegnsprog, kropssprog, skriftssprog og alt det der 
står imellem linierne. Kommunikation. En meddelelse mellem 
to mennesker eller flere. Afsender og modtager. Nogen vil 
nogen noget, og redskabet eller muligheden er - en form for 
sprog. Engang imellem er et blik nok, andre gange skal der 
skrives en roman eller laves en film, for at udtrykke det som 
hjertet bærer på, eller ganske enkelt det, som skal meddeles.
Hvor sproget slipper op eller ikke rækker, tager musikken 
over, eller stilheden, eller et maleri, eller en skulptur. Nogen 
vil nogen noget og udtrykker sig igennem kunsten. Her er der 
plads mellem linierne. Modtageren kan ikke være sikker på 
præcist at vide, hvad afsenderen har på hjerte, men må bruge 
alle fornemmelser, sanser og fantasien. 
Vil nogen noget i en fart, er det hurtigt med e-mails, mes-
senger, snapchat, instagram og facebook. Hep! Lige en hurtig 
meddelelse. Nogen læser meddelelsen, og måske bliver den 
gemt og husket. Nogen vil nogen noget og bruger talesprog 
- afsender og modtager er tæt på hinanden - forbundet. 
Måske er det en samtale. Måske bliver denne samtale husket, 
eller måske bliver den glemt. Nogen vil nogen noget og kom-
ponerer et stykke musik, eller maler et billede, eller laver en 
skulptur, eller laver en film eller skriver et digt eller en roman. 
Noget bliver husket og andet bliver glemt. 

Sproget og kunsten skaber forbindelser mellem mennesker, 
og holder hele tiden gryden i kog i forhold til de store og 
almene spørgsmål i livet - det vil sige det gådefulde. For hvad 
er glæde, sorg, lykke, held, frustration, klarhed, vrede, jubel, 
bekymring, håb, modløshed, forelskelse, jalousi, afmagt og 
kærlighed? Svarerne blafrer stadig i vinden og vil sandsynlig-
vis gøre det til evighed. Vi meddeler livet igennem hinanden 
om disse, for os mennesker, almene anliggender.

Jeg har i mange år været fast lytter af DR P2 klassisk og P8 
Jazz. Det er en sand luksus at tænde for radioen eller lytte til 
en podcast, hvor en venlig vært har tilrettelagt et program 
af musik, som ikke er glemt, eller netop bliver hentet frem 
og dermed ikke er glemt længere! Jeg betragter det som en 
gestus, også selvom jeg betaler licens! 
Favoritprogrammet er Natsværmeren på P2 - et program 
hver aften fra 22.00- 24.00, hvor musikken er tilrettelagt 
til drømme og eftertænksomhed. Dejligt at møde velkendte 
værker, men lige så dejligt at blive overrasket over nye værker. 

Den 24. Oktober 2018 oplevede jeg i Natsværmeren et nyt 
værk - et digt - Oktober - af den svenske digter Lars Forssell, 
sat i musik i form af et korværk. Værket og digtet gjorde 
virkelig indtryk, fordi det bragte en tanke til bevidsthed, som 
jeg aldrig for alvor har taget livtag med; nemlig den tanke, at 
der kommer en dag, hvor vi alle er glemt…
Døden er en kendsgerning, men glemselen er anderledes ab-
strakt. Selvom digtet er melankolsk, har det på en særegen 
måde gjort mig glad!

Her et brudstykke af Lars Forssels digt - Oktober 

Hører du i mørket, hvordan mørket synger
Snart skal den mættes min grænseløse hunger.
Det gryer en dag for jordens fordømte
Den morgen hvor du og jeg er glemte. 

Fælles for os alle er døden - forgængeligheden. Det store 
spørgsmål! 
De fleste af os kan huske, hvornår i barndommen denne erk-
endelse, denne tanke kom til bevidsthed; bringende en skyg-
ge med sig. Skyggen bærer vi med os og heldigvis ikke blot 
som en angst, men også som en påmindelse om at kunne 
modtage livet som en gave; være taknemmelige, jublende og 
ydmyge. Døden er en realitet, og vi konfronteres med den. 
Vi kan forestille os døden. Men jeg må erkende, at tanken 
om glemselen, som dette digt bragte til live, var ny for mig. 
Og hurtigt selekterer man jo. De fleste af os glemmes efter 
få generationer - samtalerne og alle vores forsøg, tilløb og 
små spjæt, huskes næppe.
Andre rager stadig op og er ikke glemte - Mozart, Bach og 
Charlie Parker. Michelangelo, Vincent Van Gogh, og Asger 
Jorn. Dostojevskij, Charles Dickens og H.C. Andersen. 
Sokrates, Don Quixote og Søren Aa Kierkegaard - endnu! 
(Fortsæt selv). 

Med Lars Forssels digt Oktober får tilværelsen en dybere 
farve, et andet perspektiv, som leder tanken hen på vig-
tigheden af at holde af det og dem vi har, imens vi er i live.  
Eller med andre ord - være venlig - og hermed en ledetråd 
til overskriften - En venlig forbindelse. Når nu tiden er så 
knap og kostbar - så lad os da være venlige. Venlige 
over for hinanden, for dyrene, træerne, planterne - alt!

Venlighed som en overordnet og almen hensigt.
Faaborgegnens Efterskole bygger på almene værdier som 
fællesskab, ligeværd, humor, hjertesprog, tillid og tilgivelse. 
Et fælles ord for disse værdier, kunne være venlighed, og 
tænk om et ophold på FAAE kunne være med til at gøre 
verden til et endnu mere venligt sted, jamen……. 
Vi er stadig en ret ny skole i efterskoleverdenen, men 
værdierne har vist sig at holde - det giver mening - som man 
siger i en klassisk vending i dag. 
Nogen vil nogen noget og helst på en venlig måde. Det er 
i den ånd, vi forsøger at holde skole i mødet og samtalen. 
Kunstværket i parken med hænderne, der holder vores logo, 
udtrykker det på sin egen stilfærdige facon. 

Som en inspiration, byggede N.F.S. Grundtvig et lysthus på 
Rønnebæksholm, som han kaldte Venligheden. Om Grundtvig 
var en venlig mand eller ej - det er der ikke mange der kan 
huske i dag, men hans idé om skolen for livet, lever videre. 
En venlig idé som kort sagt betyder, at skolens vigtigste mål 
er at fremelske lysten og modet til at leve livet. Faktisk blev 
Grundtvig besat af tanken om venligheden, og da han mist-
ede sin anden kone Marie og senere mødte Asta, med hvem 
han blev gift og stiftede hjem sammen med, kaldte de huset 
Glad hjem.

Så længe som nogen kan huske at der findes en efterskole 
- FAAE - her på halvøen Horne Land midt i den Sydfynske 
natur, og det gælder såvel tidligere elever som kommenede 
slægter, så måtte denne erindring gerne være en venlig 
forbindelse eller et glad hjem. 

FORORD
Kære læser

Vi har kastet os ud i det, man kalder 
et klassisk årsskrift, som mange 
kender fra andre sammenhænge, 
eksempelvis foreninger og højskoler.

Formålet er, at give livet på og omkring 
Faaborgegnens Efterskole en stemme 
og dermed afspejle det fællesskab, 
som en efterskole er båret af. 
Det er meningen, at vi fortsætter 
med dette koncept i de kommende 
år, og vi tænker, at det vil udvikle sig 
med tiden.

I år har vi brugt vores overordnede 
tema for skoleåret 18/19 - 
FORBINDELSE - som inspiration 
og stikord til årsskriftets skribenter. 
Vi er en lille redaktion; 
Helle Lundsfryd, Anders Ægidius, 
Marianne Kjær Nielsen og Helge 
Andersen Lund, som sammen med 
grafiker Christian Bagge fra Partus 
har arbejdet med aftaler, udformning 
og udgivelse. 

Der skal her lyde en stor tak til alle, 
som har bidraget.

God læselyst! 
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Forbindelser er noget, man skaber livet igennem. Til forældre og 
søskende. Til naboer, skolekammerater, fodboldkammerater, pædagoger, 
lærere, kollegaer og venners venner. Alle forbindelser er unikke, men 
fælles for dem er, at de er med til at forme os, og at de – hvis vi bruger 
dem rigtigt – kan hjælpe os i den retning, vi gerne vil. Både når vi skal 
bruge nogen at vende livets små og store spørgsmål med, og når jagten 
går ind på drømmejobbet, drømmeboligen eller billetter til en udsolgt 
koncert med drømmebandet. 

Min egen forbindelse til Faaborgegnes Efterskole opstod før skolen over-
hovedet åbnede. Jeg har i mange år været medlem af Rotary, og under en 
spørgerunde til et møde i Rotary fik jeg forbindelse til en af efterskolens 
stiftere, som var inviteret for at fortælle om deres visioner for en efter-
skole i Horne. Den forbindelse har jeg vedligeholdt og bygget videre på, 
og den har i løbet af de sidste 15 år forgrenet sig ud i mange nye, gode 
forbindelser til efterskolens ledere, lærere og elever og til bestyrelser og 
ledelser på andre efterskoler rundt omkring i landet.

Men faktisk er min forbindelse til Faaborgegnens Efterskole lidt særlig, 
fordi min forbindelse til efterskolens bygninger og dens omgivelser går 
endnu længere tilbage. Jeg er født og opvokset i Horne, og begge mine 
forældre har arbejdet på Gammel Møllegård – det plejehjem, der havde 
til huse her, hvor I nu har jeres daglige gang. Og da jeg var nystartet 
tømrerlærling i 1974, var jeg med til at bygge den nye del af Plejehjemmet 
Gammel Møllegård, hvor der i dag er køkken, spisesal og elevværelser.

Som jeg har gjort, kommer I, i løbet af jeres år her på efterskolen, også til 
at skabe jeres egne særlige forbindelser med bygningerne, omgivelserne, 
skolens lærere og ledere – og ikke mindst med hinanden. Dem vil jeg 
råde jer til at passe godt på. Tag dem med jer videre, plej dem, styrk dem 
og træk på dem, når I har brug for dem. Den slags forbindelser kan man 
aldrig få for mange af.
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“Alle forbindelser er unikke, men 
fælles for dem er, at de er med til at 
forme os...”



 KLANGE DER ARVES
Man kan ikke undgå at tage en bid af FAAE med sig videre i 
livet. Det ved jeg selv, for efter mere end tre år udenfor skolen 
er mine bedste venner stadigvæk mine efterskolevenner, 
og Højskolesangbogen ligger altid indenfor rækkevidde.

Alle, som har været elev på Faaborgegens Efterskole, har ved årets slutning 
svært ved at afbryde det smukke, som et efterskoleår bringer. Men heldigvis 
slutter det ikke her, for der er en elevforening, som i samarbejde med skolen 
sætter en stor ære i at kunne være med til fastholde og bidrage til det kæmpe 
fællesskab, som er blevet skabt.

ElevFAAEningen er drevet af tidligere elever på Faaborgegnens 
Efterskole og skabt med det udgangspunkt, at når man stopper 
på skolen, er det ikke et farvel, men et på gensyn. Både til de 
venner man har fået, til de voksne som har vist omsorg og 
været der for én gennem året og til skolen og den 
omliggende natur. 
Men foreningen er også skabt med et håb om, 
at man gennem gensynet bliver mindet om 
de værdier, som skolen er bygget 
på. Værdier som næstekærlighed, 
fællesskab, tolerance og tillid. 

Dem ønsker vi selvfølgelig, at man tager med sig videre ud i livet. For som 
Jens Sejer Andersen skriver så fint i sangen “Hvor du sætter din fod”:

Langt de fleste, der melder sig ind i ElevFAAEningen tegner 
et livslangt medlemskab. Dette er vigtigt, fordi vi mener, at 
en efterskoleven er en ven for livet, og vi håber selvfølgelig, 
at et livslangt medlemskab kan føre til et livslangt venskab. 
Som medlem af vores forening har vi ikke kun mulighed for 
at vende tilbage og mindes vores efterskoletid, vi har også 
mulighed for at udvikle vores forbindelser til de gamle efter-
skolevenner og til skolen. For eksempel giver vi i foreningen 
økonomisk støtte til arrangementer, hvor årgangen samles, 
og det opfodrer vi alle årgange til at gøre brug af.
Hvert år får vi et nyt hold medlemmer, som kommer dug-
friske fra efterskolen med så meget mod på livet og smil på 

læben, at man ikke kan undgå at blive smittet. Det ser vi især 
på den årlige gensynsdag, hvor alle årgange lige fra skolens 
start mødes til alt det, vi kender så godt, lige fra fællessang 
til smagen af den gode mad. Vi spejler os i hinanden, også 
selvom der for nogen er en aldersforskel på mere end 10 år. 
Det, at vi alle har være det samme igennem, er noget af det, 
som gør gensynet så fantastisk. 
Alle vi gamle elever nyder at komme på skolen, for selvom 
vi kan følge hinandens liv på de sociale medier, så er det 
fysiske møde, hvor vi kigger hinanden i øjnene, noget helt 
specielt.
At skolen og dens tidligere elever har denne forbindelse til 
hinanden er ikke kun en glæde for den enkelte, men også 
en oplagt mulighed for at skabe noget større sammen. 
Vi er en mangfoldig flok, spredt ud over hele landet, og med 
forskellige kompetencer hver især. Der må være muligheder 
i, at vi alle har lært, at man ikke skal være bange for at indgå 
i et forpligtigede fællesskab. Tænk hvad vi kan udrette, hvis 
vi sammen vælger at støtte op om en fællessag? 

ElevFAAEningen vil altid være stedet, hvor man 
kan fastholde de bånd, der blev skabt, og minde 
hinanden om, hvor meget vi kan, når bare vi 
er sammen.“Vores fremtid bli’r farvet af den klang du har arvet.” 

Af Emilie Melvang - Forkvinde ElevFAAEningen
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VIGTIGHEDEN I AT OPLEVE “DET FÆLLES”

At opleve det fælles, fællesskabet, er noget, som alle efterskoler stræber 
efter at gøre så godt som muligt, tror jeg. Og det forsøger vi vel alle på hver 
vores måde. At bibringe eleverne de fælles oplevelser, som de husker mange 
år efter, at de har forladt skolen.

Hvis man kigger lidt på, hvordan vi som efterskoler forsøger at give vore 
elever den oplevelse af fællesskab, så kan man vel overordnet set opdele 
det i to større hovedkategorier: At opleve noget sammen eller at gøre noget 
sammen. Begge dele er værdifulde for fællesskabet, men der er nok mest af 
det, hvor vi oplever sammen. I hvert fald hvis vi kigger på det store fælles-
skab, hvor alle er med i samme aktivitet.

Men to steder - eller som minimum to steder, for naturligvis kan man finde 
flere - forekommer det tydeligt, at vi allesammen gør noget sammen: 
I gymnastikopvisningen og i teateropsætningen. Mange efterskoler gør 
det i gymnastikopvisninger. Det kan jeg godt forstå, for det er både
imponerende og flot, når alle gør det samme på samme tid. Og det er helt 
sikkert noget, som skaber en stærk følelse af fællesskab. Fornemmelsen 
af, at jeg og mine kammerater laver præcis det samme giver uomtvisteligt 
en stærk fornemmelse af et “vi”. Alene af den grund er det forståeligt, at så 
mange efterskoler har gymnastik på programmet.

Men teatret kan efter min opfattelse det samme. Godt nok ikke ved, at alle 
gør det samme, snarere tværtimod. Her er der så forskelligartede opgaver 
som at stå på scenen, sminke, spille musik, lave lys og lyd, bygge scene og 
danse. Men som i gymnastikopvisningen er man alle en del af det samme 
produkt og den samme proces. Og måske er det det, der er det vigtige, 
når vi taler om at danne fællesskaber. At vi har det samme mål for øje.

Jeg holder meget af teatrets måde at skabe det fælles på. For mig er der 
noget helt vidunderligt i, hvor forskellige og mangfoldige, vi kan være; 
arbejdende henimod det samme mål.

• Er det bedre at bruge tiden på almindeligt skolearbejde?

• Hvad giver det vores elever at arbejde med teater?

• Med hvilke begrundelser afsætter vi en uge til at opsætte en forestilling?

 Det er der naturligvis næsten lige så mange svar på, 

 som der er mennesker, men her er mine bud:

TE
AT

ER
HVORFOR SKAL VI LAVE  
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Af Anders Ægidius



“Det bli’r sjovt, og det bli’r hårdt - men det bli’r sjovt”.

For en del år siden (i 2003) hørte jeg den tidligere forstander 
på Den Frie Lærerskole i Ollerup, Thorstein Balles dimis-
sionstale, hvor han forsøgte at nydefinere begrebet “det 
forpligtende fællesskab”, som han syntes, var ved at stivne 
i en kliché. Han nåede frem til udtrykket “frihed til forskel-
lighed”. Og det er selvfølgelig, fordi jeg er betaget af tanken, 
at jeg stadig kan huske det så mange år efter.

Frihed til forskellighed… At give plads til, i fællesskabets ånd, 
at være forskellige, at interessere sig for forskellige ting, at 
kunne forskellige ting. Det giver mening, synes jeg. Her har 
jeg et rigtig godt argument for at bruge teatret som platform 
til at give den enkelte mulighed for at gå ind i en proces på 
egne præmisser og med egne forudsætninger, uden at det 
fælles mål tabes af syne.

NYE FORBINDELSER

Et andet vigtigt argument for at give teater og skuespil 
en plads i skoleåret er baseret på en efterhånden årelang 
erfaring. Når vi går ind i teaterugen, så ser elevernes verden, 
hvad angår relationer, ud på een måde, og når vi går ud, så 
ser den ud på en anden.

Man overraskes hver gang, for det slår faktisk aldrig fejl, 
at der knyttes nye relationer og venskaber, der skabes ny 
anerkendelse og respekt, der opdages nye sider af hinanden, 
når vi laver vores teaterstykke.

Det er ikke noget, som udelukkende gælder for vores teater-
uge. Det sker ofte, når vi af den ene eller den anden grund 
bryder med hverdagens mønstre. Men jeg oplever, at teater-
processen - måske sammen med lejrskole-tur til Spanien - i 
særlig grad stimulerer dannelsen af nye relationer og oplev-
elsen af nye sider ved hinanden. Måske hænger det sammen 
med at blive bragt i uvante situationer, hvor ens gængse 
opfattelser bliver vendt og drejet både en og to omgange.

Min kollega Lars og jeg talte om det en dag. Og her gav Lars 
udtryk for, at det, der virkelig rykker, det er, at vi tilbyder 
eleverne nye og andre arbejdsfællesskaber i sådan en uge. 
Dette er en væsentlig pointe, når det kommer til vores oplev-
else af, at eleverne pludselig finder sammen i nye - og til tider 
overraskende - konstellationer.

INDBILDNINGSKRAFTENS POTENTIALE

En tredje årsag til at bringe teater ind i undervisningen er lidt 
mere kompleks. Jeg faldt en dag herhjemme over en opgave, 

min kone har lavet på seminariet for en del år tilbage. 
Den handler om litteraturpædagogik og kredser om, hvad 
skønlitteratur har at gøre med børns dannelse, læring og 
udvikling.

Undervejs var der et afsnit, som refererede til den russiske 
psykolog og filosof Sergei Rubinstein, som i sin tid beskæf-
tigede sig med fantasiens - eller som nogen også har kaldt 
det, indbildningskraftens - rolle i forbindelse med indlæring 
og dannelse hos et menneske.
Uden at blive alt for akademisk, så går det kort ud på, at det, 
vi i vores indre kan forestille os, det kan potentielt blive til 
virkelighed. I modsætning til Freud, som i sin tid så fantasien 
som en flugt fra virkeligheden, så opfattede Rubinstein fan-
tasien og forestillingsevnen som en vigtig del af evnen til at 
skabe sin fremtidige virkelighed. Et synspunkt, som jeg tror, 
har vundet mere og mere indpas i vore dages pædagogik.

I hvert fald et synspunkt, jeg deler. Nu ved jeg godt, at når 
vi i skrivende stund er i gang med at skrive et skuespil, som 
starter i en fjern galakse, så er sandsynligheden for, at en af 
vores elever ender som beboer i det ydre rum ret lille, men 
det at forestille sig - at KUNNE forestille sig - at der fx findes 
liv andre steder i universet, det giver måske den enkelte en 
lidt bedre fornemmelse for, hvad det vil sige at være menne-
ske her på jorden?

Vores forestillingsevne, fantasi, indbildningskraft - kært 
barn har mange navne - hjælper os med andre ord til at 
komme nærmere et svar på, hvad vi er og ikke er, samt 
hvad vi kan blive og - måske nok så vigtigt - ikke blive.

IKKE BARE FOR SJOV

Og nu står vi lige på tærskelen til at gå i gang med dette 
års skuespil. Så det er skam en alvorlig og vigtig sag, vi går 
i gang med. Og vi glæder os som altid. Også selvom det er 
hårdt indimellem at skulle nå at blive færdige på så kort tid.

Jeg har et motto, som jeg bruger overfor eleverne, når vi 
går i gang med teaterugen: “Det bli’r sjovt, og det bli’r hårdt 
- men det bli’r sjovt”.

Vi er midt i processen. Jeg er ved at lægge sidste hånd 
på manuskriptet, og det er faktisk ikke altid lige sjovt. 
Ikke desto mindre ved jeg, at om to uger, når det hele 
er overstået, så har jeg haft det sjovt. Og så står vi tilbage 
med en uges oplevelser, som har forbundet årgang 18/19 
på mange nye, tankevækkende og vedkommende måder.
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NYE KONTRASTFYLDTE

 FORBINDELSER 
Udsigten her fra min dør på kontoret på FAAE er bjergtagende. Klokketårnet 
derude i horisonten, fanger de flestes blik, når de står her i spisesalen. 
Svanningebakker skimtes i baggrunden. En udsigt jeg ser mange gange hver 
dag. Jeg håber, at jeg kan blive ved med at se den, - huske at se den. 
Af Viceforstander Marianne Kjær Nielsen

Næsten 20 år er det blevet til som skolemenneske. Oprinde-
lig uddannet på Tekstil og konfektionsskolen, læreruddannet, 
diplom i ledelse. Jeg har undervist på privatskole, folkeskole, 
højskole og seminarium. De sidste 10 år som viceskoleleder 
og skoleleder. Den skole jeg rejste fra her i juni, havde ca. 
1000 elever og 120 ansatte. Skoler af den størrelse be-
tyder at mødet med menneskerne i den, ofte foregår med 
distance. Så man kan rolig sige at kontrasten til FAAE var 
slående. Her er der alt andet end distance.

Da min familie og jeg tog på tur en solskinsfredag i maj, 
for at besøge Helge og Faaborgegnens Efterskole, var det 
med håbet om at finde noget, der havde ånd, s jæl og sam-
vittighed. Det blev et enestående besøg. Et af de øjeblikke 
jeg aldrig glemmer. Glade sprudlende efterskoleelever, der 
gjorde rent en fredag eftermiddag. En forstander med stort 
smil, halsklud og dybtfølt engagement. Lærere, kok og hunde 
med glimt i øjet og imødekommende glade ansigter.
Alle de kontraster jeg mødte, og stadig møder hver dag, i 
forhold til det skoleliv jeg kom fra, fylder stadig meget her i 
november. Kontraster jeg opvejer, afvejer og mærker efter 
på. Holder fast i det jeg tror på, tillader mig at undres, og 
overgiver mig til det nye som også virker.
Jeg fik en helt igennem varm modtagelse fra alle her på 
FAAE og oplevede en naturlig tillid til, at jeg var den rigtige til 
jobbet -og en del af holdet. Det er jo ikke sådan, at de mange 
bøger jeg har læst om ledelse har været spildt, men det er 

en opgave som menneske i sig selv, at finde ind i de 
vilkår, de værdier og den praksis, der er her. Her 

afgøres ting ikke nødvendigvis på grundlag 
af bestyrelsesprincipper, ledelsesvisioner 
og værdier eller gennem den enkelte lærers 
klasserumsledelse. Her drøfter man tin-
gene, sover ofte på det, og mærker efter. 
Her er medindflydelse. Her ser man 

eleverne og handler på det man ser - her er man sammen 
om det meste. 

Jeg er kommet til en veldrevet skole med fokus på udvalgte 
pædagogiske og menneskelige værdier. Og skærer jeg helt 
ind til benet og fjerner alt det der kan forplumre billedet (alle 
kontrasterne) så når jeg ind til samme kerneopgave på FAAE, 
som jeg i mit skoleliv har forsøgt at varetage. At være med-
skaber af livsduelige mennesker.

Derfor...

• når jeg sidder til frokost og taler med 3 søde unge 
 mennesker, der levende fortæller, hvad de har oplevet 
 i fagene en formiddag, men synes maden er dagens 
 højdepunkt, 
• når to piger råber god weekend efter mig i forhallen, 
 med forventningens glæde til deres bliveweekend i 
 deres stemmer, 
• når drengene synger med, fordi de kan lide det på 
 højskolesangbogens vemodige sange, 
• når der sidder en flok på muren udenfor mit kontor og 
 deler erfaringer fra deres hjemlige dyrehold, 

...så giver skoleformen og FAAE mening. Det er dannelse på 
alle livets fronter - i den mest ømfindige tid som teenager.

Alle der er FAAE gør hver dag en afgørende positiv forskel i 
de her skønne unge menneskers liv.

Stor tak fra Thomas, Nanna, Konrad 
og Marianne - til alle på og omkring FAAE, 
for at tage imod med hjerte.
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Jeg er overbevist om, at forbindelser er noget, som sker af 
sig selv. Jeg er dog også overbevist om, at vi skal være villige 
til at lade det ske. Forbindelser kan skabes mellem menne-
sker: to nære venner, et kærestepar, eller bare folk som har 
noget til fælles. For vi elevers vedkommende, Faaborgegnens 
Efterskole. Vi skaber også forbindelser til steder. Det kan 
være et barndomshjem, et sted man ofte kom som barn, 
måske endda havet. Det kan være alt. Steder som betyder 
eller har betydet noget for os, på den ene eller den anden 
måde. Men ved vi egentlig i øjeblikket, at denne forbindelse 
til en bestemt person eller et sted eksisterer. Det tvivler jeg 
på. Ud fra egen erfaring synes jeg ofte, at jeg har opdaget, 
hvad relationen betyder, når denne ikke er en del af mit liv og 
hverdag længere.

Da jeg startede på efterskole og skulle hjem på weekend 
for første gang, var det superunderligt at køre igennem 
Ryslinge - min hjemby - igen, selvom jeg plejede at gøre det 
hver eneste dag. Jeg kan huske, at jeg følte, at selvom alting 
næsten var som det plejede, var alt alligevel anderledes og 
slet ikke som før. Jeg havde jo fået et helt nyt hjem, nemlig 
på Faaborgegnens Efterskole, så selvom Ryslinge altid har 
været mit hjem, var det alligevel et andet slags hjem, da jeg 
kom tilbage. Måske et lidt bedre hjem end før, fordi jeg nu 
sætter virkelig meget pris på at være der, når jeg er der.

På efterskolen møder man så mange nye mennesker, og man 
kan ikke lade være med at tænke på,hvad mennesker fra ens 
gamle hverdag går og laver. Man begynder at savne dem lidt, 
og man tænker tilbage på gode stunder og snakke, som plud-
selig giver meget mere mening, end de gjorde før. Jeg tror, at 
savnet kommer af, at det pludselig går op for én, at der hvor 
man var før, var et godt sted og at man fik noget med derfra 
sammen med de mennesker, som var der. Hvis jeg fx. ikke 
havde været på min gamle skole, hvor vi ikke fik karakterer, 

ville jeg aldrig have lært, ikke at stresse over sådan noget 
som det.
Og havde jeg ikke vokset op med min lille familie i Ryslinge, 
havde jeg ikke lært, aldrig at tage noget for givet. Men 
lige præcis det, gør jeg alligevel, og jeg tror ikke, at jeg er 
alene om det: Vi går allesammen rundt hver dag og skaber 
forbindelser til andre mennesker, men lægger ikke mærke 
til det, og jeg tror, at vi ofte tager det for givet.

Jeg kan selvfølgelig ikke tale for alle, men jeg er i hvert fald 
ærgerlig over, at jeg ikke opdagede, at disse forbindelser, 
som jeg jo åbenbart havde, faktisk eksisterede, før det lidt 
var for sent. I mange år har jeg gået rundt blandt mennesker, 
som jeg ikke rigtigt tænkte over, at jeg var forbundet med, 
men som faktisk har vist sig at være nogle af dem, som har 
lært mig allermest og som er endt med at betyde sindssygt 
meget for mig og som jeg tænker på rigtig tit. Jeg ved, at 
disse forbindelser ikke er ødelagte, det er bare ikke rigtig 
gået op for mig, at de faktisk var der, før nu. 
På Faaborgegnes Efterskole er vi alle forbundet og bliver 
det mere og mere, dag for dag. Der er nogle, man har ladet 
sig blive mere tæt med, men vi er alle alligevel forbundet af 
én simpel ting: Vi elsker alle sammen at gå på Faaborgegn-
ens Efterskole. Ved at vi forbinder os mere og mere til 
hinanden, tror jeg også, at vi forbinder os mere og mere med 
Faaborgegnens Efterskole, og ved at vi alle er forbundet til 
Faaborgegnens Efterskole, bliver vi igen mere forbundet til 
hinanden. Her bliver vi lovet “Øjeblikke du aldrig glemmer”, 
og tro mig, dem har vi allerede haft så mange af, at jeg ikke 
ville kunne tælle dem, om jeg så havde 10.000 fingre at gøre 
det med. Jeg vil love mig selv, at jeg aldrig nogensinde vil 
tage nogle af disse øjeblikke, dette sted eller de mennesker, 
som er her for givet, for jeg ved, at jeg er forbundet til det 
her sted. Man skal sætte pris på hvem og hvad man har, men 
allermest når man har det.

AT TAGE NOGET FOR FAAEGIVETGIVET EN KULT?
Af Karen Crone Nielsen - FAAE elev 18/19 Af Mads Hagemand - FAAE elev 09/10

Søndag d. 30. august 2009 startede jeg på FAAE. Mandag 
d. 31 ringede min mor til skolen en smule bekymret for, at 
hun havde afleveret sin søn i en form for religiøs kult – og ja, 
de havde da også talt en del om lilla linjer og andet mærkeligt 
på åbningsdagen. Heldigvis for mig var der en sød sekretær, 
der kunne forklare hende, at FAAE ikke var et religiøst fore-
tagende. Ikke var en kult.

Søndag d. 18. november 2018 sidder jeg på Hotel Cecil 
sammen med en god ven. Vi nyder en kold øl i hinandens 
selskab efter en koncert. Vi mødtes for over ni år siden, da 
han lånte et busklip af mig for at komme fra Horne til Nyborg.  
Samtalen handler om en 5 x 25 års fødselsdag, som vores 
fælles venner har holdt for nylig. Vi mødtes allesammen 
første gang i august 2009, da Brunse og Michael skræmte 
min mor med lilla linjer og Grundtvig-Koldsk retorik. 

Denne aften bliver det kun til en enkelt øl (ca.), da det jo var 
mandag dagen efter, og vi cyklede hjem til vores respektive 
lejligheder og bofæller. Min en kammerat jeg mødte for ni 
år siden. Hans en veninde, han mødte for ni år siden. Begge 
møder foregik i en undseelig lille flække udenfor Faaborg ved 
navn Horne. Eller nærmere bestemt det fællesskab, der lå i 
en endnu mindre ”landsby” uden for Horne – FAAE.

Min egen tid på FAAE sluttede i juni 2010, men denne søndag 
i november måtte jeg indse, at jeg i en vis forstand, stadig 
befinder i T-krydset på værelsesgangene. Og det selvom 
jeg ikke kan huske, hvilket værelse jeg boede på, eller hvor 
mange mennesker vi gemte derinde i rekord-ugen.

Jeg er i hvert fald omgivet af de samme mennesker. 
De mennesker jeg hvert år har det dårligt med på en mark 
uden for Roskilde. De mennesker jeg skåler med klokken tolv 
d. 31. januar. For det er netop de mennesker, der udgør den 

oprindelige stamme i den gruppe af venner, jeg kalder min 
tilvalgs-familie. Der er, ligesom i en familie, pligtfødselsdage, 
flyttehjælp og andre ubehageligheder. Men der er også en 
vished om, at vi er in it for the long haul. Ingen af os er de 
samme mennesker vi var for ni år siden, langt fra. Men de 
ting vi oplevede, det værdisæt, vi sommetider fik proppet ned 
i halsen, har været med til at forme, hvem vi er den dag i dag.

Det er en evighed siden, jeg selv undgik morgenturene, lave-
de natterend og omarrangerede alle møblerne i forhallen. 
Derfor er der en chance for, at skolens mottoer og slogans 
er blevet ændret. Men i min tid ”Behandlede man hinanden 
ens, ved at behandle folk forskelligt”. En regel der kunne 
frustrere, når man endnu engang måtte stå til ansvar for 
ovennævnte aktioner, mens andre elever konsekvensfrit 
vandrede rundt.

I dag ved jeg, at regler som disse har formet mit syn på 
verden omkring mig. For selvfølgelig var det ikke konse-
kvensfrit og selvfølgelig har vi alle sammen forskellige for-
udsætninger her i livet. Det skal der tages hensyn til og det 
lærte jeg i et år med frysepizza lavet i toastere på snuskede 
tekøkkener.

I dag ved jeg også, at man bare skal smile og nikke, når man 
ikke forstår et ord af, hvad Justin og Erland siger. Jeg har 
ingen anelse om, hvad den lilla linje er. Men min mor endte 
med at have ret. FAAE er på mange måder som en kult – du 
kommer aldrig rigtig ud. I FAAE’s tilfælde er det heldigvis for 
det bedste. 

“FAAE er på mange måder som en kult 
- du kommer aldrig rigtig ud”.
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FAAEntastiske
SKABENDE 
FORBINDELSERForbindelser. Det er et bredt begreb med mange betydninger og virkeligheder. Forbindel-

serne er jo forskellige for os alle, men der vil altid være forbindelser imellem mennesker, 
mellem mennesker og ting og mellem mennesker og steder. 

Vi hedder Signe og Maria, og vores forbindelse er først og 
fremmest, at vi er søstre, med samme familie og trygge base 
på vores lille Skovgaard nær Vejle. Dertil er der en særlig 
forbindelse, som har en større betydning for os begge; den 
FAAEntastiske forbindelse til Faaborgegnens Efterskole. 
Vi gik der på henholdsvis årgang 13/14 og 16/17 og begge 
tænker vi tilbage med tydelige erindringer på personerne, 
helt særlige øjeblikke, steder og minder. Ikke mindst følger 
ånden og mentaliteten os begge videre på vores veje. At 
have sådan en forbindelse, som vi har til FAAE, har givet os 
en masse med i rygsækken, både under vores efterskoletid, 
men bestemt også videre på vores færden. Og som søstre 
har vi dermed en hel særlig fælles forbindelse ift. stedet, de 
værdier og den tankegang vi har fået med os videre fra FAAE.
 
FAAE lærte os om respekt, tilgivelse, næstekærlighed 
og accept, men også om så meget mere. Denne intense 
forbindelse og fællesskabet, der bliver bygget op over 
sådan et efterskoleår, har været givende for os hver især 
i vores egen personlige udvikling. Givende fordi vi bl.a. fik 
bevidstheden om, at vi ikke blot skal blive til nogen, men 
at vi skal være nogen. Være nogen for andre, men også at 
være nogen for os selv, finde vores egen forbindelse mellem 
hjernen og hjertet og dermed finde vej hen mod den, vi er. 
FAAE sætter rammen, hvor der er plads til forskelligheden, 
plads til at være åben og ærlig. Vi oplevede at få en inderlig 
tillid og tryghed i forbindelsen til selve efterskolen, men især 
til lærerne og de øvrige ansatte, samt vennerne der blot var 
over på den anden side af gangen. For med tillid og tryghed, 
kommer åbenhed og ærlighed.  

Jeg husker stadig klart, hvordan jeg, Signe, stod med tårer 
trillende ned ad kinderne til min storetudedag for godt 4,5 
år siden, fordi min hverdag med mine venner på FAAE nu var 
slut. Men det var forbindelsen til stedet, menneskerne og 
oplevelserne heldigvis ikke. Jeg ses stadig jævnligt med min 
venneflok fra FAAE, fordi vi insisterer på at passe og pleje 
vores forbindelse så godt vi kan, trods at vi bor vidt omkring 
i landet og har forskellige hverdage. Jeg har fået venner for 
livet, og jeg mindes de mange øjeblikke fra tiden på FAAE, 
sommerhusture, studenterfester, ture til stranden og 
særligt vores rejse sammen til Kap Verde. Og inden 
længe sidder jeg i flyveren sammen med Thea, min gode 
efterskoleveninde, på vej til at skabe en fælles forbindelse 
ud i verden, med øjeblikke og oplevelser i New Zealand. 

Jeg er fuld i gang med mit andet sabbatår, efter tre fan-
tastiske år på HTX i Vejle. Jeg nyder friheden og roen til at 
mærke forbindelsen mellem hjerne og hjerte i forhold til 
hvem jeg er, mine værdier og mine videre drømme om, hvad 
jeg har lyst til at mit liv skal indeholde. Og som pædagog-
medhjælper i 1,5 år, har jeg fået så meget viden og erfaring 
med mig og fået skabt en forbindelse ind i pædagogikken, 
som jeg drømmer om at kombinere med min interesse for 
friluftslivet, der altid har været en stor del af mig. 

Lige netop den kobling mellem hjerte og hjerne gjorde, at 
jeg, Maria, sidste år tog springet fra HTX til et sabbatår fyldt 
med dejlige børn i en børnehave og ikke mindst en langt glad-
ere hverdag. I dag går jeg på HF på Campus Vejle og nyder 
læringen og mit valg om at skifte. Alene af den grund at jeg 
var forbundet med mig selv og mine egne følelser i en lang 
højere grad, end jeg var før mit efterskoleophold. For mig 
handler dette kendskab til, hvad jeg vil stå inde for, også om 
hvilke forbindelser og relationer du må vinke farvel til. Måske 
er det heller ikke altid, du har tid til at passe og pleje de her 
relationer, fordi din hverdag ikke tillader det. Men personligt 
er jeg af den holdning, at hvis man har en forbindelse, en 
relation til et andet menneske, som ikke fungerer, hvorfor så 
fortsætte? Sammenlign det med et par gamle støvler, de er 
måske blevet lidt for små og gnaver, når du går i dem. Dine 
fødder bliver ikke mindre, så hvorfor ikke få nogle nye støvler, 
så slipper du for vabler og ømme fødder, og tager kun de 
gode minder med videre.   

En forbindelse er en relation, relationer imellem dig og mig, 
imellem hjernen og hjertet, imellem os og FAAE. Men ikke 
mindst er forbindelser dét der gør, at vi har op og nedture, 
fordi det er noget, der er så stærkt, men alligevel så let kan 
blive svagt. Forbindelser vækker følelser i os, hvad end de 
er gode eller dårlige og er noget vi skal være taknemlige 
for, men hvad er den gode forbindelse? Det handler vel om 
god kommunikation, næstekærlighed, respekt og hvad man 
ellers lægger i den gode forbindelse. Skal man kæmpe for de 
dårlige, så forbindelsen kan blive bedre eller skal man blot 
lukke for forbindelsen. Og kan man overhovedet lukke en 
forbindelse, den vil vel stadig være der, men blot fylde utrolig 
lidt? Men ligegyldig hvad, er forbindelser noget, som gør 
noget ved os, det lærer os noget, det vækker følelser og 
skaber liv og gør livet så vidunderligt værdifuld.

forbindelser Af Signe og Maria Lange - tidligere FAAE elever

Af Mia Keinicke - FAAE elev 18/19

Forbindelser. Det kan være mange ting, forbindelser til 
mennesker, til steder, til ting, til følelser eller til dufte. 
Forbindelser er vigtige for os alle, ellers ville der ikke være 
det fællesskab, som der for eksempel er herpå FAAE. 

Hvis jeg skulle beskrive min forbindelse til FAAE, ville 
jeg ikke vide, hvordan jeg skulle begynde, eller hvordan 
jeg kunne beskrive forbindelsen. Det er jeg sikker på, 
at jeg ikke er alene om. Man kunne måske starte med 
at forklare, at min forbindelse til FAAE er et stort hjerte 
fyldt med glæde, kærlige mennesker og øjeblikke, som 
jeg aldrig vil glemme. Når jeg tænker på min forbindelse 
til FAAE, bliver jeg helt varm om mit hjertet af glæde, og 
jeg kan næsten ikke forestille mig, at jeg ikke er på FAAE 
næste efterår. Jeg er på samme tid så taknemlig for, at 
jeg fik muligheden for at skabe den forbindelse jeg har 
til FAAE. Jeg vil ikke tænke på slutningen af mit år på 
Faaborgegnens Efterskole, som noget dårligt, men snarer 
som en mulighed til at bringe alt den kærlighed og lykke 
jeg har fået her ud til resten af verden. 

Min forbindelse til FAAE er mange ting, især de små dej-
lige finurlige lykkebringende ting i hverdagen, de gør bare 
dagen meget bedre. Selv et hej på gangen gør en forskel, 
og er med til at styrke den glæde, der er her på FAAE. Jeg 
er så glad for de forbindelser FAAE har givet mig mulighed 
for at skabe. Jeg kunne ikke være mere taknemmelig for 
de relationer, jeg har fået og kommer til at få her. Jeg er 
sikker på, at jeg ikke er den eneste der tænker sådan. Tak 
FAAE, for alle de minder, som jeg ikke har skabt endnu og 
dem, som jeg allerede har skabt sammen med mine ven-
ner. Bare tak. Mange tak. Jeg vil altid have en forbindelse 
til FAAE, og det er en jeg aldrig nogensinde ville have lyst 
til at give slip på.

“Hvis jeg nogensinde står i en 
 situation, hvor jeg har det lidt   
 træls, vil jeg altid kigge tilbage   
 på FAAE og bruge den glæde jeg   
 forbinder med FAAE til at gøre 
 den trælse dag bare lidt bedre”.
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Og social er helt klart et af de første ord jeg ville 
beskrive FAAE med. Alle disse minder indeholder 
ansigter, smil og latter fra alle de mennesker, jeg 
lavede det med. Efterskole er oftest beskrevet som 
et år fyldt med oplevelser og venner for livet. Og det 
er også i den grad sandt. Menneskene i mine minder er 
venner, klassekammerater og bofæller. Det kan godt 
være, at “venner for livet” lyder lidt overdrevet som 
udgangspunkt, men det var lige præcis det jeg fik. 
Jeg har lært folk at kende på et dybere plan, end man 
kan på en almindelig skole. At gå i skole sammen er 
en ting, men at spise sammen, sove sammen, tage på 
ture sammen og lave alverdens aktiviteter sammen 
gør, at man bruger enormt meget tid på hinanden, og 
det på disse tidspunkter man virkelig får lov at lære 
hinanden at kende. Det dybe kendskab man får til 
vennerne, er hvad der gør dem til venner for livet. 

Hvad så bagefter? Ja det jo meget op til én selv. 
Efterskole er typisk elever fra hele landet, og der er 
elever fra Jylland, Fyn, Sjælland, Langeland, Ærø og 
måske endda Bornholm. Det vil altså sige, at du nu 
kender folk rundt omkring i hele landet. Det giver 
nogle helt fantastiske forbindelser. Din verden er 
blevet udvidet fra lille Vester Skerninge eller Ebberup 
til størstedelen af Danmark. Chancen for at der er 
bare et par stykker ud af de 123 andre elever, der bor 
i nærheden af dig er rimelig stor. Vi var f.eks. næsten 
20, der kom fra Odense på min årgang, så det er ikke 
svært at holde kontakten efter vi stoppede.

Da jeg begyndte kendte jeg ikke nogen, men jeg var 
heldigvis ikke den eneste. Det gjorde heller ikke noget, 
for lærerne var rigtig gode til at lave en helvedes masse 
ryste sammen/lære hinandens navne lege. Lærerne var 
generelt meget engagerede i det sociale liv i og udenfor 
skolen. Man så nærmest ikke lærerne som lærere. 
Jo selvfølgelig i løbet af skoledagen var de i lærerrollen, 
men uden for klasseværelset var de som en del af fælles-
skabet. Det forhold man fik bygget op med de voksne, var 
tættere på et venskab. Det giver en helt speciel stemning 
at lærerne ikke er skrappe autoritetsfigurer, som man 
ellers oftest konnoterer til ordet, men mere blev sjove, 
aktive og søde mennesker, som man kunne færdes 
omkring på en afslappet måde. Men tættest af alle var 
FAAEmilielæreren selvfølgelig. Hver FAAEmiliegruppe 
bestående af 10-12 elever havde en lærer tilknyttet som 
deres FAAEmor eller far. Gennem hele året er det den 
lærer du lærer bedst at kende, som du har det tætteste 
forhold til og som du kommer til med dine problemer osv. 
Min FAAemilielærer endte virkelig med at blive en slags 
moderskikkelse i vores FAAEmiliegruppe. 

 “Det dybe kendskab 
  man får til vennerne, 
  er hvad der gør dem 
  til venner for livet”.

Første gang jeg mødte min FAAEmiliemor var, da hun den 
første dag viste min roomie og mig op på vores værelse. 
Ens roomie er nok det mest specielle forhold man får på 
FAAE. Et enkelt menneske som man deler sit frirum med. 
Tanken var skræmmende i starten, og de første dage var 
akavet for de fleste. Men når man lever så tæt op og ned 
af hinanden og oplever hinanden mest afslappede uden 
indflydelse fra andre, connecter man på en meget unik 
måde. På en måde ser du personens mest uslebne, sande 
jeg. På værelset er der intet socialt pres, og man dropper 
ligesom facaderne og er egentlig bare sig selv. Din roomie 
behøver ikke at være din bedste ven, I behøver for så vidt 
ikke engang at snakke ret meget sammen udenfor værel-
set. Uanset hvad har I et bånd, der gør jer tættere end 
de fleste andre. Selv de roomiepar der ikke klinger super 
godt, lærer stadig hinanden at kende på en måde andre 
ikke kan. Det er et ganske specielt bånd.

Alt i alt har et år på Faaborgegnens efterskole givet en 
masse nye og spændende oplevelser der har knyttet ven-
skaber for livet og de relationer man har fået til skolen, 
lærerne og eleverne på ens årgang er forbindelser, man 
aldrig vil give slip på.

AMALIE
SER

TILBAGE...
Af Amalie Riise - FAAE elev 17/18

Når jeg tænker tilbage på mit efter-
skoleår, så husker jeg tydeligt morgen-
sang, frilufture med bål og varm kakao, 
temaweekender, fællesspisning og sene 
klatreaftener. Jeg kom til at tænke på, 
hvorfor det lige netop er de minder, 
jeg husker bedst. Svaret er simpelt. 
De har det tilfælles, at de beskriver 
sociale situationer. 
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”Jeg er, fordi vi er – sammen skaber vi indholdet”. Meget flot 
beskrivelse af det liv, vi lever - denne tilgang bør vi pleje. 

Vi vil hinanden og vi søger sammenholdet – der er blot for-
skel på, hvordan vi gøre det! Verden er og bliver mere digital 
– digitale connections, forbindelser, venner – udviklingen går 
rigtig stærkt både for unge og knap så unge – men vi søger 
alle stadig sammenholdet! Det er her dejligt, at kunne opleve 
et sted som Faaborgegnens Efterskole, hvor det fysiske eller 

skal vi sige analoge sammenhold plejes og dyrkes – hvor ener-
gien skabes og engagementet stråler ud af elever, lærere og 
ledelse, her er tillid og tilgivelse den måde vi møder verden på.

Jeg er stolt af at kunne sige, at jeg har mærket forbindelse 
til Faaborgegnens Efterskole – jeg har været der, godt nok 
kun på besøg, men jeg har mærket at det lever – det stærke 
fællesskab, hvor vi er sammen om det! Tak for det.

Faaborg El ApS og personalet derfra holder af forbindelser.
Forbindelser kan være mange ting: - en relation, i et forhold, 
en kontakt, en forbindelses vej, stof i kemiske sammensæt-
ninger, forbindelse mellem noget og mellem nogle.

Vi sætter stor pris på den forbindelse og relation, vi har til 
Faaborg Egnens Efterskole som vores samarbejdspartner og 
relation til deres ansatte – altid en fornøjelse af komme på 

skolen. Her kan vi arbejde med elektriske forbindelser, der er 
vores faglige felt, og vi gør vores bedste for, at det ikke bliver 
til løse forbindelser – dem holder vi nemlig ikke af. 

Vi ønsker fortsat gode relationer til Skolen og de bedste 
ønsker til alle deres elever med deres forbindelser videre ud i 
livet. Forbindelser og relationer er et livsgrundlag.
De bedste hilsner Faaborg EL ApS.

Som tilflyttere har vi haft behov for at engagere os i Horne-
lands aktiviteter og fællesskaber. Her spiller efterskolen en 
vigtig rolle som samlende kraft med sin størrelse og faci-
liteter, men mest af alt sine aktiviteter af høj kvalitet, som vi 
fastboende nyder godt af. 

’Omegnsaftenerne’ med meget forskelligt indhold glæder vi 
os altid til. Et nyhedsbrev med de vigtige datoer udsendes 

i god tid. Aktiviteter sammen med skolens elever er en 
kærkommen lejlighed til at se og møde unge mennesker 
på egnen. 

Skolens holdninger og menneskelige værdier mærker vi tyde-
ligt. De er en vigtig del af den sammenhængskraft, som de er 
med til at skabe på Horneland. 
Tak fordi vi må være med på sidelinien.

BANKFORBINDELSE

ELEKTRISKE FORBINDELSER

LOKAL FORBINDELSE

Af Thomas Aaen - Jyske Bank

Af Faaborg EL ApS

Af Elisabeth Kej Åradsson og Svend Åradsson - Omegnsgæster
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Da jeg første gang mødte FAAE, blev jeg inviteret med til frokost. Til min 
overraskelse blev jeg kaldt op foran alle eleverne og blev introduceret. 
“Det er Jack, og han er kommet hele vejen fra Aalborg”. Jeg fandt så 
senere ud af – ”sådan er FAAE bare”. De tager imod alle med åbne arme. 

CompanYoung og FAAE har siden haft et godt samarbejde, og vi har i 
fællesskab hjulpet dem med at udvikle deres digitale tiltrækningsplatform 
over to omgange. I CompanYoung er vi vant til sådan en opgave – og derfor 
var vi meget motiveret for at skabe bro mellem FAAE og deres målgruppe 
og derved vise deres ansigt ud af til. 

Som efterskole adskiller FAAE sig fra mange andre efterskoler ved ikke kun 
at fokusere på de konkrete linjefag, men på selve dannelsesrejsen, som 
eleverne går igennem på skolen. At have et særligt fællesskab og et særligt 
fokus på mennesket er mere abstrakt end at dyrke dans eller eSport. Så 
hvordan forklarer man lige, hvad FAAE er til dem, der aldrig har besøgt 
skolen?

På hjemmesiden kom CompanYoung og FAAE frem til en løsning om at 
skabe en fortælling, der mere handler om “hvem man kan blive” end “hvad 
man kan blive”. Kommunikationen blev derfor værdiladet og “mennesket” 
og ”fællesskabet” blev sat i fokus både i tekst og billeder. 

En sådan storytelling taler i et sprog, som appellerer til den gruppe af 
unge, der passer godt ind i FAAE. Storytellingen henvender sig dog også til 
forældre generelt, hvis store ønske med en efterskole oftest ikke er, at bar-
net bliver bedre til noget bestemt, men at de udvikler sig som mennesker. 

Hjemmesiden for FAAE forsøger at give et så reelt billede af efterskolen 
som muligt, og en sådan kommunikation fungerer faktisk godt overfor 
de unge. Ungdommen har i dag et utroligt stort udvalg af efterskoletilbud 
og denne kompleksitet skaber mere frustration end glæde. Det er derfor 
utroligt lettende for de unge, når de hurtigt kan differentiere FAAE fra 
andre skoler og vide, om de er et match eller ej.

Som efterskole har man et ansvar for at hjælpe de unge på rette vej. 
En hjemmeside skal derfor ikke bare sælge efterskolen – den skal vejlede 
og rådgive de unge. Dette princip er lykkedes godt ved at tage udgangs-
punkt i hverdagens magi. Det skaber en ramme for, hvad FAAE kan 
tilbyde de unge.
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Af Jack Fabricius - CompanYoung
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