
Se mere om efterskolerne på esfk.dk

Skal du fortsætte på efterskole? 
Mange unge vælger at tilbringe et år eller to på efterskole for at få 
del i et stærkt fællesskab, hvor eleverne har ansvar for hinanden. I 
dette fællesskab med andre unge er der et tilbud om at vokse menne-
skeligt og fagligt. Måske er det også noget for dig?

Efterskoler med holdning 
Efterskoler med tilknytning til folkekirken er et landsdækkende 
interessefællesskab. Fælles for Efterskolerne med tilknytning til 
folkekirken er, at troen og og samtalen om troen har en central plads i 
skolernes dagligdag.

Efterskolerne med tilknytning til folkekirken ønsker at rumme alle, og 
de har fokus på at give eleverne mulighed for at drøfte livets store 
spørgsmål – samt vove at levere svar på dem.

Efterskolerne har rigtigt meget at byde på. Der er et væld af tilbud 
om faglighed, fascination og fællesskab. Klik rundt på vores hjem-
meside - esfk.dk, hvor alle efterskolerne bliver præsenteret. Hvis du 
har lyst til at besøge en af efterskolerne, er du velkommen til at tage 
kontakt til den skole, der har de helt rigtige tilbud til dig. Lav en aftale, 
som passer dig og dine forældre.

FÆLLESSKABETS MAGI - giv noget, for at få noget igen
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 Her var en helt 
speciel stemning, 

og man kom hurtigt 
til at kende alle. 
Christoffer

”

Fedt at mødes til 
aften- og morgen-

sang og komme 
lidt ned i gear. 

Olivia

”



ÅBENT HUS PÅ ALLE EFTERSKOLER

Efterskolernes Dag er 25. september 2022 
Efterskolernes Dag foregår hvert år den sidste søndag i 
september klokken 13.00 til 17.00, hvor alle efterskoler i hele 
landet holder åbent hus.

Efterskolernes Aften er 11. januar 2023 
På Efterskolernes Aften er der åbent hus på efterskoler i hele 
landet fra kl. 18.00 til 21.00.

Du er altid velkommen til at kigge forbi 
Hvis du skal finde den helt rigtige efterskole for dig, er det en 
god idé at besøge den eller de efterskoler, du har i tankerne.
Alle de nævnte efterskoler i det grå felt er åbne for besøg.  
 
Klik ind på ESFK.DK 
Klik rundt på esfk.dk og se, hvad de forskellige skoler tilbyder. 
Tag så kontakt til den efterskole, der har de helt rigtige tilbud 
til dig og lav en aftale, som passer dig og dine forældre.

BESØG VORES SKOLER 
- du er altid velkommen forbi!

Se mere om efterskolerne på esfk.dk

Jeg er vildt glad for 
at gå på efterskole. 
Der er meget tid til 
den enkelte både 
fagligt og personligt. 
              Sofus

”
Efterskoler med 
tilknytning til 
folkekirken
Blidstrup Efterskole 
Blåkilde Efterskole 
Djursland Efterskole 
Dronninglund Efterskole 
Farsø Efterskole
Finderup Efterskole
Frøstruphave Efterskole
Grejsdalens Efterskole
Hardsyssel Efterskole
Haslev Idrætsefterskole
Hedemølle Efterskole
Hellebjerg Idrætsefterskole
Hestlund Efterskole

Lystruphave Efterskole
Midtsjællands Efterskole
Nordsjællands Efterskole
Nørre Nissum Efterskole
Nøvlingskov Efterskole
Rudehøj Efterskole
Rydhave Slots Efterskole
Skrødstrup Efterskole
Sydsjællands Idrætsefterskole
Sydvestjyllands Efterskole
Sædding Efterskole
Tommerup Efterskole
Vesterbølle Efterskole
Aarhus Efterskole

Jeg har valgt at 
gå på efterskole, 
fordi jeg gerne vil 
lære at kende folk 
bedre. 
              Christian

”


