
Et fantastisk ophold på efterskole for de unge mennesker

En efterskole hvor 
udviklingshæmmede får 
mulighed for at opdage 
eget potentiale og talent, 
samt udvikle deres voksne 
identitet

Kvie Sø Efterskole bliver 
den eneste efterskole 
vest for Storebælt 
udelukkende for 
udviklingshæmmede.

Kvie Sø Efterskole starter 
op i august 2019 med 50 
elever, som i løbet af de 
følgende skoleår øges til 
84 elever med mere end 
30 arbejdspladser.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at 
kontakte Peter Fog på tlf. 2061 8355 eller på
bogholder@kviesoefterskole.dk

Med venlig hilsen
Peter Fog
Formand for bestyrelsen 
Kvie Sø Efterskole

Kvie Sø Efterskole, Tiphedevej 17, 6823 Ansager

Drømmer du om 
at gøre en forskel for 

udviklingshæmmede?
Kvie Sø Efterskole bliver en 
specialefterskole for unge med 
særlige læringsforudsætninger, 
herunder Downs syndrom, 
autisme, erhvervet hjerneskade, 
udviklingshæmning og andre 
læringsvanskeligheder. 

For at muliggøre oprettelsen af Kvie Sø 
Efterskole har vi brug jeres hjælp. For at 
drømmen kan blive virkelighed kræves 
en egenfinansiering på kr. 2.5 millioner.

Vi håber, at I vil give projektet jeres 
opbakning ved at støtte det økonomisk 
og give et bidrag til egenfinansieringen.
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Giv en hånd til Kvie Sø Efterskole! 
- En efterskole for udviklingshæmmede teenagere. 

mailto:bogholder@kviesoefterskole.dk


Kurt Berthelsen, Centerleder, Samstyrken, Varde Kommune:

Det er vores erfaring, at 
de unge i målgruppen i 
lighed med andre unge har 
behov for at opleve et 
fællesskab med 
ligesindede, både i skole 
og i fritiden. 
Der findes p.t. ikke 
lignende tilbud i området. 

”- Mange kommuner har kun i begrænset 
omfang fritidstilbud til målgruppen, men 
på efterskolen vil eleverne kunne få 
imødekommet deres fritidsinteresser og 
evt. finde helt nye interesseområder. 
Unge med særlige behov kan have svært 
ved at finde nye venner, men et 
efterskoleophold kan give dem venner 
for livet og kan i øvrigt i meget høj grad 
give øget selvtillid og overskud.”

Kurt Bertelsen, Samstyrken

Hvorfor støtte Kvie Sø Efterskole?

Kvie Sø Efterskole er et fantastisk tilbud til unge 
udviklingshæmmede. Kvie Sø Efterskole bliver den 
eneste efterskole vest for Storebælt, der udelukkende 
henvender sig til denne elevgruppe.
På Kvie Sø Efterskole får de unge en unik mulighed for at 
komme hjemmefra og stå på egne ben i et trygt miljø 
med fokus på fællesskab, livsmestring og faglig 
udvikling, så de opnår større mulighed for at få et så 
selvstændigt og ligeværdigt voksenliv som overhovedet 
muligt.
Et ophold på Kvie Sø Efterskole udfylder tomrummet 
mellem afsluttet skolegang og videre uddannelse for en 
sårbar gruppe unge, som medfører at de senere 
integreres langt bedre i vores samfund.

”-Varde kommune og jeg 
selv personligt kan varmt 
anbefale Kvie Sø 
Efterskole.”
Borgmester Erik Buhl

Samstyrken ønsker med 
dette brev at tilkendegive 
vores anbefaling af 
etablering af den nye 
efterskole ved Kvie Sø for 
unge med særlige behov, 
f.eks. udviklingshæmning, 
indlæringsvanskeligheder, 
autisme mv.  

Erik Buhl, borgmester, Varde Kommune:
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Vi fokuserer på, hvad Gustav kan

Vi har længe ledt efter en 
skole som passer til Gustav. 
Men de er svære at finde 
pga. kørestolen. Kvie Sø ser 
ud til at passe. Ikke bare 
rammerne men også 
mindsettet.  
”Alle kan noget”, siger de!

Gustav mangler venner. 
Mangler nogen som ham. 
Han føler sig forkert og 
passer aldrig ind og de 
følelser overskygger alt. 
Så meget at det er svært 
at lære noget og at holde 
modet oppe.

Ih hvor har vi længtes 
efter den tilgang. I stedet 
for at fokusere på Gustavs 
mangler, så fokuserer de 
på, hvad han kan. Tænk på 
hvilken forskel det kan 
gøre for ham og hans 
fremtid. At få venner og 
tro på sig selv.

”- Gustav har cerebral parese (spastisk 
lammelse). Han er en kvik dreng, der sidder i 

kørestol. 

Hans hjerne er lidt ”krøllet”, så almindelig 
undervisning i folkeskolen passer ikke til 
ham og det er svært at være en firkantet 

klods, som skal passe i et rundt hul. 

Det har betydet 3 skoleskift og klodsen 
passer stadig ikke. ”

Sinne, mor til Gustav

Hvad siger elevernes forældre?
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Indskud i Låneforening til oprettelse af Kvie SøEfterskole

Du kan også bidrage ved 
at yde lån til en fond, en 
såkaldt Låneforening. 
Det gør du ved at udfylde 
det vedlagte skema og 
følge vejledningen 
afhængigt af, om du vil 
aflevere skemaet eller 
sende en mail.

Hvis Kvie Sø Efterskole om 5 år 
mod forventning ikke kan 
tilbagebetale lånet, er der 
naturligvis en risiko for at noget 
af indskuddet kan være tabt. 
Låneforeningen får pant i 
ejendommen, og ejendommen 
bør kunne sælges igen, hvorved 
et evt. tab kan begrænses. 

Indskydere inviteres til årlige 
arrangementer på Kvie Sø 
Efterskole.

Kvie Sø Efterskole forventes i årene 
fremover at have et tilfredsstillende 
overskud. 

Vi forventer således ikke, at der opstår 
problemer med tilbagebetaling af lånet, 
men der er naturligvis altid en risiko. 

Hvordan kan du hjælpe?

Bidrag til Kvie Sø Efterskole

Du kan støtte med et frivilligt bidrag 
og derved give din støtte og opbakning 
til etablering af Kvie Sø Efterskole.
Du gør det ved at udfylde den vedlagte 
formular og følge vejledningen, 
afhængigt af, hvordan du vil betale.
Du afgør naturligvis selv, hvornår du 
vil overføre beløbet. 

Vi vil senere udsende en 
opkrævning til alle, der 
indskyder i Låneforeningen, 
ligesom der indkaldes til en 
stiftende generalforsamling 
i juni måned. 
Betaling skal ske senest d. 
15.06.19, så vi er klar til at 
hjælpe Kvie Sø Efterskole.
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Du kan aflevere denne formular i en 
lukket kuvert, mærket ”Bidrag til Kvie Sø 
Efterskole”:

❑ Sparekassen Kronjyllands  postkasse i 
Skovlund:  Ansagervej 3, 6823 Ansager
eller

❑ Ansager Hestehospitals postkasse, 
Gartnerhaven 5, 6823 Ansager

❑ Du kan også udfylde formularen på 
www.kviesoefterskole.dk/bidrag

❑ Eller send en mail til 
bogholder@kviesoefterskole.dk

Jeg bekræfter hermed, at jeg gerne 
vil bidrage med et beløb på 

Kr. _________________________  

Med formål at bidrage til 
finansiering af Kvie Sø Efterskoles 
oprettelse. 

_______________________________________
(Underskrift)

Du kan hjælpe ved at give et bidrag

Vi giver et bidrag til Kvie Sø Efterskole

Ved overførsel bedes du anføre:

Navn

Mail

❑ Støttebeløbet kan betales med 
MobilePay på 307147

❑ Eller overføres til vores konto i 
Sparekassen Kronjylland: 
Reg.nr. 6237 Konto nr. 13905487

Hvis du har spørgsmål, er du meget 
velkommen til at kontakte Peter Fog på 
tlf. 2061 8355 eller på

bogholder@kviesoefterskole.dk

Med venlig hilsen
Peter Fog
Formand for bestyrelsen 
for 
Kvie Sø Efterskole

Kvie Sø Efterskole, Tiphedevej 17, 6823 Ansager

http://www.kviesoefterskole.dk/bidrag
mailto:bogholder@kviesoefterskole.dk
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Indskud i Låneforeningen

▪ Beløb over kr. 25.000,- indskydes til 
forrentning på 2,75 % p.a. i 5 år med 
virkning pr. 01.08.19. Beløbet 
tilbagebetales senest efter 5 år. 

▪ Betaling skal ske senest d. 15.06.19, så 
vi er klar til at hjælpe Kvie Sø 
Efterskole.

Jeg bekræfter hermed, at jeg gerne vil 
indskyde et beløb på 

Kr. _________________________  

i Låneforeningen til oprettelse af Kvie Sø 
Efterskole med formål at bidrage til 
finansiering til oprettelse af Kvie Sø 
Efterskole, Tiphedevej 17, 6823 Ansager.

_____________________________________________
(Underskrift)

Ved tilmelding i låneforeningen bedes du 
anføre:

Navn

Mail

Gade/vej

Postnr.

Tlf.nr.

▪ Minimumsbeløb for indskud i fonden er 
sat til kr. 5.000,-.

▪ Beløb under kr. 25.000,- indskydes 
rentefrit i 5 år med virkning pr. 01.08.19. 
Beløbet tilbagebetales senest efter 5 år. 

Du kan hjælpe ved at give et lån

Vi opretter en Låneforening til Kvie Sø Efterskole

Du kan aflevere denne formular i en 
lukket kuvert, mærket ”Bidrag til Kvie Sø 
Efterskole”:

❑ Sparekassen Kronjyllands  postkasse i 
Skovlund:  Ansagervej 3, 6823 Ansager
eller

❑ Ansager Hestehospitals postkasse, 
Gartnerhaven 5, 6823 Ansager

❑ Du kan også udfylde formularen på 
www.kviesoefterskole.dk/bidrag

❑ Eller send en mail til 
bogholder@kviesoefterskole.dk

http://www.kviesoefterskole.dk/bidrag
mailto:bogholder@kviesoefterskole.dk

