
 Efterskoletræf 
 

 

Torsdag d. 25. oktober 
 

15.00 - 15.30: Ankomst, kaffe og indkvartering 
 

15.30 - 16.45: Oplæg og workshop om ”De gode møder”                 
                          ved sociolog og coach Jan Borregaard 
 

17.00 - 18.00: Fælles-kor ved Ulrich Klostergård, mange-             
                          årig korleder på Ollerup Efterskole  
 

18.00 - 19.15: Middag  
 

19.30 - 21.00: Debat mellem Uffe Rostrup og  
                          Torben Vind Rasmussen 

Fredag d. 26. oktober 
 

08.00 - 09.00: Morgenmad og check-ud af værelse 
 

09.00 - 10.00: Morgensang - herefter walk and talk med        
                          erfarings- og inspirationsudveksling  
 

10.15 - 11.45: Foredrag om efterskolefællesskab             
                          ved Tilde Mette Juul, ph.d.-studerende, 
                          Center for Ungdomsforskning
  
11.45 - 12.00: Afrunding og feedback 
 

12.00 - 13.00: Frokost – derefter afrejse 

 

Velkommen 
 

Du inviteres hermed til et spændende medlemstræf  
i fantastiske omgivelser. Vi skal bo på dejlige værelser og 
bliver forkælet med lækker mad og god service.  
Står du tidligt op, er der mulighed for en morgentur i den 
nærliggende Grejsdal. 
 

Der er således lagt op til et par hyggelige dage i selskab 
med kolleger fra landets efterskoler.  
 

De gode møder 
 

Alle er vilde med gode møder - til gengæld kan dårlige 
møder være dræbende!  
Jan Borregaard har igennem tiden udviklet en passion for 
gode møder, og han vil som start på Efterskoletræffet       
bidrage med sit bud på, hvad gode møder er.  
Gennem et dialogspil, hvor det gode møde sættes i fokus, 
får vi lejlighed til at afprøve, hvordan vi kan give vores 
møder et eftersyn.  
 
 

Fællessang/fælles-kor i efterskolerne 
Når mennesker synger sammen, dannes en unik energi 
og fællesskabsfølelse, der rækker udover den enkelte. 
Glæden stiger og modstanden falder, og vi føler os som   
lykkelige sandkorn på stranden. 
Vi skal synge 2- og 3-stemmige korsatser og på en lille    
times tid nærme os det forjættede land og måske stikke 
både næse og hjerte indenfor. 
 

Ulrich Klostergård er uddannet på konservatoriet,  
organist og korleder. Han har haft med kor, sang og  
fællessang at gøre i snart 30 år. 

Debat mellem Uffe og Torben 
Torsdag aften har vi inviteret Uffe Rostrup, formand for 
FSL og Torben Vind Rasmussen, konstitueret formand   
for Efterskoleforeningen til en uformel debat om de to 
foreningers samarbejdsflader. 
Det glæder vi os rigtig meget til. 
 

Efterskolefællesskab 
Hvordan karakteriseres unges fællesskaber generelt, og 
hvad søger de efter, når de leder efter fællesskaber, som 
skal give mening for dem?  
Hvad er det særlige ved efterskolens fællesskab, og hvad 
er fordelene og udfordringerne ved efterskolernes stærke 
fællesskab set i et ungeperspektiv? 
 
 

Tilmeldingsfrist:  
mandag den 10. september 

Tilmelding skal ske via https://fsl.nemtilmeld.dk 
 

Det er gratis at deltage i arrangementet.  
Du skal selv dække udgifter til transport samt  
eventuelle ekstra drikkevarer.  
 
 
 

Indkvartering sker på dobbeltværelser. Der er ikke     
mulighed for enkeltværelse. 
 

 

Mange hilsner og vel mødt fra udvalget ved: Bjarne Jensen 
(Kreds 2), Lene Henriksen (Kreds 3), Finn Trond Hansen 
(Kreds 4) og Flemming Madsen (Kreds 5). 
 

 Hornstrup Kursuscenter d. 25-26/10 2018 
for efterskolelærere i FSL 

 


