Nyhedsbrev # 6 – august 2020

Nyhedsbrev # 9 – juni 2021
Kære L22 kontaktperson
Vi er klar - og det bliver så godt!
Landsstævneplanlægningen har, som meget andet, ligget i dvale, og der har
været en stemning af afventning og håbefuldhed. Nu er vi atter klar igen, og vi
ser, som aldrig før, frem til at give den gas og skabe de bedste rammer om en
folkefest og et brag af et efterskoleshow, når vi samles på grønsværen i
Svendborg næste sommer.
Med dette nyhedsbrev vil vi gerne give en kort status på L22 frem mod næste
skoleår og meget gerne bede jer fyre op under jeres nuværende elever, og her
midt i en intens afslutningsperiode opfordre dem til at tage med til
Landsstævnet, også selv om det ikke blev med Efterskoleholdet.

Nuværende elevers mulighed for at komme til landsstævnet
Selv om nuværende elever ikke fik det landsstævne, som de havde drømt om,
er der dog stadig en mulighed for deltagelse i Landsstævnet. For gymnaster og
gymnastikinteresserede elever er der dels mulighed for deltagelse på ”Efter
Efterskoleholdet”, og for andre vil der være mange aktiviteter og rig mulighed
for at samle en gruppe kammerater og tilmelde sig Landsstævnet.
”Efter Efterskoleholdet”
”Efter Efterskoleholdet” er et gymnastikhold henvendt til nuværende
efterskoleelever samt de seneste tre årgange. Det er én af de muligheder, som
er, og flere vil komme til. Søndersø Gymnastikforening udbyder sammen med
DGI Fyn holdet. Der er givet vis også andre tiltag på vej rettet mod tidligere
efterskoleelever, og vi reklamerer gerne.
Man kan allerede nu tilmelde sig holdet på nedenstående link. Vi vil gerne
opfordre jer til at præsentere holdet og dets muligheder for jeres nuværende
elever, men også gerne bringe det ud i netværk for tidligere elever.
”Efter Efterskoleholdet” skal naturligvis ikke forveksles med Efterskoleholdet,
som Efterskoleforeningen og I, som efterskoler, står bag. ”Efter
Efterskoleholdet” er et foreningshold, som giver et tilbud til tidligere
efterskoleelever, hvor Efterskoleforeningen og I, som skoler, ikke vil få noget
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med holdet at gøre.
Vi er selvfølgelig bevidste om, at
deltagelsen vil være under andre vilkår
end de, vores elever deltager på - på
Efterskoleholdet. Derfor planlægges det
f.eks. også at indkvarteringen sker
adskilt.
Vi synes blot, at det er en rigtig god ide,
at nuværende efterskolelever samt tidligere årgange får et sådant landsstævnetilbuddet, og derfor
bakker vi op, og opfordrer jer til at gøre reklame blandt jeres elever.
Tilmelding: http://tilmelding.dgi.dk/tilmelding/202116554500
Holdbeskrivelse: https://mimer.dgi.dk/offentlig/019DEF12-001
Se præsentationsvideo for holdet: https://youtu.be/ra7-oyazYFM

Til Landsstævnet med vennerne
Nuværende og tidligere elever har også mulighed for at tilmelde sig Landstævnet som en gruppe. Der
er ikke noget krav om tilknytning til en bestemt forening, men mulighed for blot at tilmelde sig.
Nuværende eller tidligere efterskoleelever kan derfor samle et volleyhold, et fodboldhold eller alt
muligt andet og tilmelde sig Landsstævnet. I må meget gerne tale med nuværende elever om denne
mulighed.
PR-materiale om Landsstævnet
Vi har efter udskydelsen af Landsstævnet ikke produceret nyt specifikt
materiale for Efterskoleholdet. Men det er muligt at købe div.
landsstævnemateriale hos DGI.
https://www.dgi.dk/butikken/landsstaevnet/landsstaevnet
Datoer i kommende skoleår
Det er ikke mange nye datoer i kalenderen for det kommende skoleår, som
ikke allerede er meldt ud, men en gentagelse skader vel aldrig.
2021
• 9. september, kl. 14.00 – 16.00 - Informationsmøde – på
Gudenaadalens Efterskole
• 21. september, kl. 14.00 – 16.00 - Informationsmøde – på
Gørlev Idrætsefterskole
• Uge 41 - 44 – Endelig elevtilmelding til DGI
• Mandag d. 22. og tirsdag den 23. nov. - Kursus I - for gymnastiklærere – afholdes på
BGI
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2022
•
•
•
•
•

Marts 2022 Lærerkursus II - gymnastiklærere på Fyn
Torsdag den 21. april – Informationsmøde i Svendborg
Tirsdag den 17. maj – Første fællestræning
Mandag d. 27. juni – torsdag d. 30. juni – Træningsdage, aktiviteter og valgfag Svendborg
Torsdag d. 30. juni – søndag d. 3. juli – DGI Landsstævne i Svendborg

Efterskolernes og DGI’s Landsstævnesang
Det er længe siden, at den nye Landsstævnesang blev udvalgt i en konkurrence blandt mere en 100
indsendte sange i en konkurrence udloddet af DGI og Efterskoleforeningen. Sangen vil blive
offentliggjort lørdag den 27. august, og herefter vil sangen med tekster og noder være tilgængelig på
div. medier.
Bæredygtighed og Verden er Vores
Landsstævnet og Efterskoleholdets deltagelse i Landsstævnet vil have fokus på bæredygtighed som
aldrig før. Vi har tidligere orienteret om bæredygtighedsfestivalen, ”Verden er Vores”, som vil blive en
del af landsstævnet, og hvor Verden af Vores også vil blive et
efterskolevalgfag, samt på flere andre måder kommer til at
fylde for efterskoleelevernes deltagelse i Landsstævnet.
Der er udarbejdet en lille folder, som i grove træk præsenterer
nogle af de mange aktiviteter og tilbud, som samles i Verden er
Vores. Når vi mødes til informationsmøderne til september, vil
vi give en grundigere introduktion til arrangementet, og til de
muligheder, som denne del af landsstævnet giver efterskolerne.
Folder om Verden er Vores er vedlagt dette Nyhedsbrev.
Tilmelding
62 efterskoler er tilmeldt Efterskoleholdet – og flere kan endnu komme til. Vi har valgt at lade
tilmeldingen for skoler stå åben til efter, at vi har mødtes fysisk til vores to informationsmøder i
september. Støder I på efterskoler, der endnu ikke har besluttet sig for deltagelse, så give dem gerne
et lille skub – Vi vil gerne have dem med!
Elevtilmelding åbner i oktober. Vi planlægger sammen med DGI at have tilmeldingen af
efterskoleelever klar efter sommerferien, således at den åbner 1. oktober, hvor elever sammen med
deres forældre skal udfylde tilmeldingen og indbetale første rate i løbet af oktober måned.
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Info til elever og forældre
Sidste sommer, da vi endnu troede, at vi skulle til landsstævne i 2021, udarbejdede vi et udkast til
forældrebrev. Det har vi gjort igen, og I kan benytte det frit, som det passer ind i jeres planlægning, - I
kan sende det ud til kommende elever og forældre inden skolestart, eller benytte det i forbindelse
med opstarten til august, eller lave helt jeres egen information. Vi har medsendt en template til
forældrebrevet med dette nyhedsbrev.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte undertegnede.
Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle til informationsmøder i september – enten på Gørlev eller på
Gudenaadalens Efterskoler.

De bedste Landsstævnehilsner
Asbjørn Nielsen
Projektleder Efterskolernes Landsstævnehold 2022
tlf. +45 25 21 84 09
an@efterskolerne.dk
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