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Forårshilsen 
 

Det er med en særlig blanding af glæde og vemod, at jeg skriver denne forårshilsen. 

På den en side, synes jeg efterhånden, at jeg gentager mig selv, når jeg skriver, at 

det går bedre end nogensinde på højskolen – det er ikke desto mindre rigtigt. Igen i 

år har vi haft en elevfremgang. Vi havde 67 elever i foråret 2017. Dette forår har vi 

over 80 elever. En fremgang på knap 20 procent sammenlignet med en fremgang på 

ca. 1 procent for højskolerne i Danmark, samlet set. Vi har elever fra hele Danmark 

og hele verdenen. Italien, Honduras, Japan, Ungarn, USA og flere andre steder. Vi 

har så mange tilmeldte fra Japan, at vi har måtte oprettede venteliste, for ikke at 

have for mange fra et enkelt land, udover Danmark.  

Når jeg samtidig skriver denne hilsen, med vemod, er det fordi, det også er sidste 

gang, at jeg gør status over årets gang på Vestjyllands Højskole. I vil forhåbentligt få 

en årlig opdatering mange år ud i fremtiden, men 2018 er det sidste år, hvor den 

kommer fra min hånd. Til oktober overlader jeg forstanderposten til en anden. 

Hvem, finder vi ud af i løbet af den næste måneds tid. 

Ungdommen nu til dags 

På sin vis, har ungdommen ændret sig meget i min tid på højskolen. På samme tid er 

der noget uforanderligt over eleverne. I de 30 år jeg til august har været på 

højskolen, har jeg oplevet elever søge skolen for at møde nye mennesker, for at 

være et del af et fællesskab og for at udvikle sig selv fagligt samt menneskeligt.  

De har alle været draget mod vores arbejde med at skabe. Skabe kunst, skabe 

scenekunst, skabe venskaber, og jeg kunne blive ved.  

Men der er også forskelle. Da jeg kom til skolen, var der en helt anden mulighed for, 

at de, som jeg kalder ”barylerne”, kunne komme på højskole. De utilpassede, de der 

ikke helt kendte forskel på ret og vrang, de der måske drak lidt for meget, var lidt for 

dovne, de som ikke kunne spare sammen til et højskoleophold selv, men i stedet 

kunne tage af sted med kontant hjælp.  

Og vi så eventyret ske. De blev mødt af en ny verden, rummelighed og en hverdag, 

som de aldrig havde set før. For dem kunne forandringen bestå i den fælles 

morgenmad, hyggen og venlighed.  Men ”de skæve” gav samtidig lige så meget igen. 

De gav de øvrige elever en forståelse for betydningen af din sociale bagage. Det blev 

tydeligt, hvordan det almindelige unge menneske i Danmark var privilegeret. 
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Samtidig var det en gave at se, hvordan et ungt menneske helt og aldeles kan ændre 

livsbane. Se, hvordan de fleste, der blev mødt af et fællesskab, som havde tillid til og 

tro på dem, tog ansvar og bar på lige fod med alle andre - forvandlede sig fra 

grimme ællinger til flotte svaner.   

Når man bliver mange år i højskolen er det blandt andet fordi man bliver lidt 

afhængig af at se dette under ske. I dag sker det underfulde stadig, men på en lidt 

anderledes måde. 

De socialt svageste, der kommer med penge fra f.eks. kommunen, ser vi sjældent. 

Man kan ikke på samme måde tage af sted med offentlige midler. De udsatte unge 

får ikke selv sparet op, ligesom de oftest ikke har familie, der vil støtte dem privat. I 

dag ser vi i en anden stor gruppe. Unge, særligt piger, med en på papiret 

ressourcestærk baggrund, der er presset til ødelæggelsens rand af det moderne 

ungdomsliv. Jeg mener mere præcist, det moderne uddannelsessystems 

karakterræs, forældres forventninger, sociale mediers idealer og det, vi kunne kalde 

den positive kulturs forbandelse. De unge skal ikke bare arbejde hårdt med 

uddannelse og være smukke, de skal også være glade. På sociale medier gemmes 

det forkerte, det ulykkelige og det grimme væk på en helt anden måde end i f.eks. 

en god gammeldags nyhedsudsendelse. De unge, der har været igennem denne 

moderne ”kværn”, har brug for et sted med ro og fordybelse - et fællesskab, hvor de 

kan finde sig selv uden at skulle præstere uafbrudt. Lærer at fejltrinnet kan være 

første bevægelse i en ny dans. 

Den omvendte Grundtvig 

Vi oplever nu behovet for den 

omvendte Grundtvig. Da de 

første højskoler blev oprettet 

var det for at give bønderne fri 

for det hårde fysiske slid og 

lade ånd og intellekt få fylde. I 

dag arbejder de unge så lidt 

med kroppen og hænderne, at 

de higer efter at bruge sig selv 

helt. De vil gribe om leret, skabe i træ, danse, lade krop og ånd få fylde. Skiller man 

hovedet fra kroppen, står man som bekendt med et lig. 
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Konkurrencestaten er jo ikke de unges opfindelse. De er bare dumpet ned i den. På 

højskolen lærer de ikke bare sig selv og andre at kende. De får også en mulighed for 

at glemme sig selv. Jeg oplever år for år eventyret, hvor de smukke svaner får lov at 

te sig som skønne grådunede ællinger. Det sker i kraft af højskolelivet. 

Forandring 

Jeg havde i sin tid tanker og drømme for højskolen, som gjorde det oplagt for mig, at 

jeg søgte stillingen som forstander. I de forløbne 16 år er der sket mere, end jeg i 

min vildeste fantasi kunne forestille mig. Jeg har udlevet mange af mine idéer, og 

det er ærlig talt næsten drømmeagtigt, at stå med en sund og rask højskole med 

glade elever.  

De første år som forstander lå jeg bogstavelig talt søvnløs i angst for at jeg skulle 

blive den der skulle se højskolens endeligt. Jeg har ageret i en tid med små 

ungdomsårgange, et stort fokus på idrætshøjskoler og skiftende interesser blandt 

ungdommen. Sådan vil det altid være, men lige nu er vi i en god tid for netop vores 

højskole. De unge vil have jord under neglene og tid til kreativ fordybelse. 

Mine medarbejdere siger at jeg lider af ”post traumatisk elevantals stres”. 

Når man står med ryggen mod muren kan det generere gode ideer. Uden dem dør 

man, men at man økonomisk er ovenpå kan give mulighed for udvikle på et andet 

plan. Vi har været i gang med udviklingsarbejder som styrker højskolen på et 

længere sigt. De sidste par år har vi som eksempel udviklet et Fortælle Akademiet på 

Vestjyllands Højskole. Det har jeg tanker og drømme for nu, og det vil jeg fortsat 

arbejde videre med, selv når min tid som forstander er forbi. Jeg vil også fortsætte 

med udviklingen af vores korte kurser. Samtidig vil jeg også gerne have mulighed for 

at gå videre af den kunstneriske vej som performer, danser, fortæller og 

foredragsholder.  

Vestjyllands Højskole har også været mit og min families vidunderlige liv og hjem 

gennem deres levetid. Mine pigers hjem. Det er stedet, hvor Jens og jeg har mødt 

hinanden. Vi er blevet gift. Helt bogstaveligt flytter vi fra vores fysiske hjem gennem 

16 år - forstanderboligen. Derfor har jeg også tænkt på netop dem, der ikke selv har 

valgt at bo på en højskole, dem der ender der, fordi deres forældre, ægtefæller eller 

kærester arbejder der. Mine piger har aldrig selv valgt at være højskolebørn, og 

hvordan er det egentlig? Jeg bad mine piger skrive frit fra leveren om deres liv på 
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højskolen. Det former højskolebørnene. Ikke alle højskolebørn synes, det er 

fantastisk, men sådan har det lykkeligvis været for mine døtre Nanna og Sigrid. 

”Kære Vestjyllands Højskole, 

Vi er dem, som altid har stået tilbage på den tomme gårdsplads, når alle andre 
var taget afsted. Vi blev tilbage sammen med dig mor, spøgelserne, minderne og 
rengøringen. Nu er det vores tur til at forlade gårdspladsen, mens vi tænker på at 
kravle op til Moder Jord og få et varmt kram af hendes stenarme, at møde 
Grundtvig på gangen, at gå ned på kontoret og hænge ud og få vendt 
højskolesituationen, måske hjælpe med at putte sommerkursus-flyers i 
konvolutter, sælge slik i kiosken og opleve, at den ikke bare er blevet malet fra 
bolcherstribet til hvid, men også at de har byttet alle farvestofferne ud med 
økochokolade og –lakrids. Vi tænker på, hvordan det er at tage elevatoren ned i 
kælderen og snige sig rundt indtil vi bliver bange for de malede spøgelser på 
væggen, at løbe tilbage op på hemsen og bruge timer på at kigge på 
sommerfuglen i loftet og tænke på om solen og månen er lavet af gips, at hænge 
i havestuen og ligge i bananen (den gule sofa) indtil lysene bliver tændt , at spise 
måltider, der ikke bare har mættet os, men har sendt os stærkere ud i verden, at 
gå ud i køkkenet og få verdens dejligste, varmeste velkomst og sikkert også blive 
sat i arbejde, men helt sikkert også få lov til at tage det sidste stykke kage. Vi 
tænker på at gå rundt og ægte forundres i haven og møde folk fra Velling, der 
også skal samle salatblade og urter, at ligge på ryggen i det runde hus og tænke, 
at det engang var lavet af halm, og at her kan man få sindsro for en tid, at snige 
sig ind på Lundgård og sørge for ikke at komme til at ødelægge noget, at gå ned 
til vindmøllen, det helligste sted, og lade blikket glide ud over horisonten og føle, 
at hvis jeg kigger op på den gigantiske mølle så falder jeg, falder jeg, falder jeg 
ned i den lille sø fyldt med haletudser, at opleve at stedet for overvejelse og 
fordybelse en dag var fyldt med solpaneler, og man måtte finde sig et andet sted 
at tænke, at cykle ned til Velling forbi præstegården, forbi Storkereden, forbi 
købmanden, skolen, frisøren hele vejen ned til kirken og gå en tur ved fjorden, at 
sidde i foredragssalen og synge fra biblen (højskolesangbogen) og håbe på, at vi 
kan få lov til at synge “så dyrker de korn” eller “velkommen i den grønne lund” 
eller “man binder os på hånd og mund” eller, eller, eller “Danskerne findes i 
mange modeller” og tænke, at Ebbe Kløvedal Reich havde ret, da han kaldte 
højskolen for nutidens Gimle, at daske rundt og håbe på at finde nogle, man kan 
snakke lidt med, nogle af de andre børn eller barnlige elever og at gå på visitter 
uden at banke på. Siger man ikke, at det tager 25 år at læse alt, hvad Grundtvig 
nogensinde har skrevet? Det har vi ikke, men vi har levet med ham og hans 
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tanker hver eneste dag. Ånden lever i væggene på Vestjyllands Højskole, og det 
vil vi også gøre sammen med alle andre som holder af stedet. Vi tager afsted 
med dybfølt taknemlighed og kærlighed til et sted, der altid er i forandring og til 
de mennesker, der omgiver det. Et sted der altid har været vores ståsted, vores 
hjem.  
 
Kærlig hilsen  
Nanna og Sigrid Mathiassen. ” 

 
Jeg har jo også været heldig at have en mand – Jens Bredholt – som er lige så vild 
med højskolen som resten af familien. 
Jens skriver: 
 

”OCEANISKE DAGE 

Sådan er det skruet sammen - eller - så render den ingen vegne. 

Håndværker talemåder, som jeg holder meget af fordi det rummer stor mening, 

men er meget lavpraktisk formuleret. 

Sådan ser jeg på Vestjyllands Højskole – den er så godt funderet. 

Jeg kom først gang gående en sommermorgen i 1986 – fra bussen oppe på 

hovedvejen. 

Jeg var blevet inviteret til et Grundtvig kursus af Sophie Seidelin og Niels Jørgen 

Nedergaard - daværende forstanderpar. 

Det blev min skæbne! Nu 32 år senere er det jo nærmest et mands minde 

tilbageblik - meget kunne være uendelig forandret, men sådan ser jeg det ikke. 

Der står stadig et skilt oppe ved landevejen – Vestjylland Højskole - sådan. Jeg 

tror og håber at alle personale grupper har fået det bedre og lettere. Det 

betrængte køkken er blevet udvidet i en grad så der også er tid og plads til 

morgengymnastik.  

Jeg har altid glædet mig over at man nærmest trådte lige ind i hjertet af 

fænomenet en højskole. I mange år blev man mødt af eksotisk beplantning - det 

var ikke mit ansvar at få beplantningen nedlagt, men det er mit ansvar at der nu 

befinder sig nogle skulpturelle mærkværdigheder fra Statens Kunstfond. Min 

ambition var at forsætte en udfordrende kunstlinje i sporet af Sven Dalsgaard og 

de berømmelige poloskjorter i foredragssalen. 
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Det bedste jeg ved er morgenerne – at komme over og blive mødt af 

godmorgen’er alle vegne og se maskineriet langsomt gå i gang. En antropolog 

fortalte mig engang at en stamme på 60-70 individer er en ideel størrelse – 

tilstrækkelig varieret og dog ikke større end at helheden kan overskues. Eleverne 

har i øvrigt ofte nævnt at de bemærker og sætter pris på at vi kan li’ hinanden 

som personale. 

Nu kan elevoptaget jo snart fordobles når Jens forlader loftet på Lundgaard - det 

voksede ud over alle grænser. Set med et positivt blik var det jo et vidne om 

umådelig virketrang – men et andet blik kunne jo også se en labyrint af 

virketrang – der blev stadig mere ufremkommelig. 

At jeg kom til at undervise i Tango tilskriver jeg kategorien mirakler – det hviler 

på en umådelig stædighed hos undertegnede og en generel forventning hos min 

kone forstanderen, om at man kan hvad man vil. 

I dag onsdag den 5 april blev det klart for mig på bogruppe mødet at man i helt 

enestående grad får mod til at udfolde sig selv og sit væsen på højskolen – og 

ikke som maleren Munch skrev ” Alle leder efter nogen at gå i takt med”. 

Højskolen er jo også omgivelser – store vidder – alt det der trak mig så langt mod 

vest. Det store udsyn. Det er også mennesker i lokal området, der konkret og på 

afstand har støttet op om dette ubeskrivelige fænomen. I særlig grad vil jeg godt 

takke Boi Nielsen for snart sagt i enhver folkelig sammenhæng at møde op og 

medvirke til også at introducere egnen og dens historie. 

Vi ses jo nok. 

De bedste hilsner Jens” 

 
Det er en svær og uomgængelig beslutning at slutte som forstander fra d. 1. oktober 

2018. Jeg har fortalt både vores elever og mine egne døtre, at de må gå efter deres 

drømme. Nu er jeg selv kommet dertil. Jens og jeg flytter i løbet af foråret og 

sommeren til Mors. Også Jens forsætter som lærer på de korte kurser. 

Højskolen vil fortsat være en del af vores liv, og vi glæder os til i fremtiden at skabe 
højskole udenfor højskolen. Jeg vil selvfølgelig være behjælpelig på alle tænkelige 
måder for at gøre overgangen til en ny forstander så god som mulig. 
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Arbejde og hjem - to sider af samme sag. 

Den helt store diskussion i højskoleverden det sidste år, har drejet sig om 

bopælspligten. På Vestjyllands Højskole har det altid været et krav, at forstander og 

lærere skal bo på eller i nærheden af skolen. Da jeg for 30 år siden søgte og fik 

stillingen som dramalærer på Vestjyllands Højskole, boede jeg i Fjaltring og var 

meget glad for det. Jeg havde håbet, at jeg kunne blive boende, men heldigvis 

forlangtes det, at vi flyttede til skolen. Det har givet mig et særligt liv tæt på 

højskolen. Højskolens naboer har været mine naboer, mine kolleger har været mine 

naboer. Vi ansatte er altid at se i lokalsamfundet, vores børn går i skole rundt om 

hjørnet, og vi handler ved købmanden i Velling.  

Og så er det klart og indiskutabelt en fordel for skolen. Der er ingen tvivl om, at 

vores hjemlighed også er det, vi lever af. Det er lidt populært sagt vores ”brand”. 

Det er det, der giver os den særlige stemning, som elever og gæster oplever i det 

sekund, de træder ind ad døren. Så længe, vi har det, er jeg ikke bange for, at 

eleverne vil søge andre steder hen, hvor der ikke er bopælspligt. Jeg har selv besøgt 

de fleste højskoler i Danmark, og dem, der ikke synes bopælspligten gør en forskel, 

har simpelthen ikke prøvet andet. Det er netop problemet, når man fra officiel side 

har undersøgt bopælspligtens betydning. Man spørger ikke elever, der har prøvet 

begge dele. Hvordan kan de vide, hvad de går glip af?  

Højskolelivet er en livsstil med mange muligheder. Det har det også været for min 

familie og mig selv. Når hjem og arbejdssted smelter sammen, giver det en unik 

mulighed for at være højskolelærer, mor og i mit tilfælde udøvende kunstner. Min 

undervisning gav inspiration til mine forestillinger og forestillingsarbejdet 

inspirerede min undervisning. Både i kraft af indhold og fordi mine kunstnerkolleger 

blev venner af højskolen. Det har givet liv. Det har været fantastik at kunne få en ide 

og se den udfolde sig fordi alle kræfter kunne koncentreres til og fra et sted. 

Kollegaer 

Det bliver ikke bare svært at undvære dagligdagen med eleverne. Alle kollegaerne vil 

også blive savnet. Vi er vant til, at nogen rejser, og andre kommer til, men det er 

voldsomt, når man selv skal sige farvel til så mange på en gang. Selvom vi ikke 

slipper skolen, så kommer vi ikke til at dele dagligdag. Hvor mange spiser egentlig 

morgen- og aftensmad med deres kolleger de fleste dage i ugen? Hvor mange har 

alle deres kolleger som naboer? Hvor mange er egentlig rigtig sammen med deres 

kolleger uden for arbejdstiden? Det har fyldt meget i 30 år. 
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I det forløbne år tog vi afsked med vores lærer i faget økologisk iværksætteri Rane 

Baadsgaard Lange. Egentlig mødte jeg Rane som tangodanser på vores store 

tangokursus, og vi kom i snak om ledelse og u-teori og om verdens have, der er så 

fyldt med plastik. Jeg havde en idé om et projekt, hvor vi kunne danne bro mellem 

undervisningsinstitutioner og højskolen. Jeg manglede den rette til at føre disse 

tanker ud i livet, og der var han så. Efter en smule pres sagde han ja. Herefter 

tænkte jeg, at han godt kunne være vores nye lærer i Økologisk Iværksætter. Det 

krævede et noget større pres, men Rane sagde ja. 

Rane udviklede vores bærerdygtighedsfag og profil derhen, hvor han oprindeligt 

ikke selv ville være kvalificeret til stillingen, konstaterede han selv tørt, da vi søgte 

ny lærer i faget. Han har løftet faget til at være en stemme i samfundet, og Rane har 

været primus motor i forhold til at få bæredygtighed på dagsordenen i 

højskolebevægelsen. 

Lokalt har Rane været med til at udvikle vores folkerådsmøder, som jer tror er 

kommet for at blive. Han har været med til at udvikle flere af vores projekter og fag 

som ”grøn dannelse gennem kunsten”, mad og videnskab, pædagogik og 

bæredygtighed samt landbrug for at nævne nogle. 

Hvem kunne træde ind i Ranes sted? Det kunne Rebecca.  

Rebecca Kaagh Nordbo startede som “økolærer” på højskolen 

i september og underviser i Grønt Iværksætteri, Permakultur, 

Praktisk Permakultur og ReDesign. 

Hun blev uddannet Kaospilot i 2015, inden for projektledelse 

og iværksætteri - med målet om at være medskaber af en 

bedre og grønnere verden. Permakulturen fik hun øjnene op 

for i 2013 i Sydafrika, og hun har arbejdet med forskellige 

grønne projekter siden hen. 

Hun er flyttet til Vestjylland fra Aarhus med sin mand Asger og 

deres kat. I sin fritid nyder hun at være ude og har for nyligt fået forbindelse til 

hendes indre hestepige og er begyndt at ride igen.  

I det forgangne år har vi også sagt velkommen til vores nye danselærer. Bare rolig. 

Michael er fortsat lærer i Verdensdans, men fagene Comtemporary Dance og Ballet 

har tidligere været dækket af timelærere. 
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Nu har vi ansat Kirstine Kyhl Andersen som danse- og 

højskolelærer. Hun er flyttet hertil med sin mand Niels 

Bjerg, som nu er timelærer i elektronisk komposition, og 

deres to piger Ingeborg og Ida. 

Kirstine Kyhl Andersen er uddannet danser og koreograf 

ved School For New Dance Development i Amsterdam i 

2004 og har haft sin base i København siden da. I 

samarbejde med sin mand stiftede hun musik- og 

dansekompagniet WE GO samme år. Kirstine har siden 

2008 været aktiv som bestyrelsesmedlem i foreningerne 

De Frie Koreografer og Brancherådet for Scenedans i 

Danmark. Begge arbejder på at forbedre arbejdsvilkårene for dansen i Danmark og 

på at sikre en udveksling og dialog kunstnere imellem og mellem kunstnere og 

institutioner. Siden 2013 har hun været træningsleder ved Kitt Johnsons “Åben 

Træning”, som hun først stiftede bekendtskab med i 1998 og har praktiseret siden.  

Kirstine fortæller: 

”Jeg er opvokset i Vestjylland og havde ikke mange muligheder for at udleve 

mine drømme om at gå på balletskolen i København, så derfor har jeg fra 

barnsben udviklet en “bare-gør-det” tilgang. Den hænger lidt ved endnu, og jeg 

er overbevist om, at det aldrig er blevet for sent til at gå i gang med noget. Min 

første oplevelse af koreografi, som jeg husker tydeligt, var da jeg observerede 

en mark fuld af køer udenfor mit vindue. Og pludselig midt i al deres tilfældige 

og rodede strøm af bevægelse opstod en perfekt unison svingen af haler, som 

stadig står meget skarpt. Den oplevelse har været og er til fortsat stor 

inspiration”. 

Også i faget Udeliv, fik vi tilbage i januar 2017 en ny underviser, der samtidig er 

skolens kommunikationsmedarbejder.  

Kristoffer Brun Gram rejste sig fra sit skrivebord på Islandsbrygge, hvor han arbejde 

som politisk rådgiver for formanden i en af Danmarks største fagforeninger. Han 

erkendte, at skrivebordsarbejdet ikke skulle være hans asyl. Kristoffer er kandidat i 

statskundskab og har uddannelse fra Journalisthøjskolen i København med i 

bagagen. Herudover har han en række instruktør og træneruddannelser i bagagen, 

ligesom han er uddannet sergent i Forsvaret.  
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Kristoffers erfaringer med kommunikation fra både 

Christiansborg og en organisation med over 1000 

medarbejdere bruger han i dag på at formidle skolens 

budskab og sikre forbindelsen til nye elever.  

Selvom om friluftsliv også er frisk luft og sved på panden, 
mener Kristoffer, at det handler om mere og andet end 
bare den fysiske udfordring. Friluftsliv er at vælge det 
primitive over det komfortable. Det handler om at tage 
på tur i en lille gruppe med simple transportmidler, hvad 
enten det er på cykel eller til fods.  

Kristoffers tilgang til Udeliv ligger i forlængelse af skolens 
filosofi om bæredygtighed. Når du selv skal transportere grej, mad og vand, bliver 
det synligt, hvad du egentlig har brug for. Når du selv skal tage dit affald med hjem, 
tvinges du til at tænke over, hvilket aftryk du sætter på jordkloden. Og når du ikke 
har en skærm, der forstyrre dig, kigger du ud i horisonten eller op i himlen.  

Gennem turer og oplevelser i naturen arbejder Kristoffer med kontrasten til en 
hektisk, teknisk og kompliceret hverdag. Det forklares allerbedst i et af Kristoffers 
ynglingscitater:  

”Friluftsliv er knaphed på ting og overskud af tid. Hverdagslivet er 
knaphed på tid og overskud af ting” 

Gennem samtale og refleksion i rundkredsen om bålet, skal de oplevelser, vi tager 
med os fra naturen, blive til viden, holdninger og handlinger. På Vestjyllands 
Højskole arbejder vi hårdt på at formidle bæredygtighed og bevare naturen. Det er 
kun naturligt, at vi så også er fokuseret på at komme ud i netop den natur, vi vil 
bevare, så vi kan lære at sætte pris på den. 

Kristoffer er flyttet til Vestjyllands sammen med sin kone Sara, som I til dagligt kan 
møde i Lægehuset i Ringkøbing, sammen fik de i sommers Jens Øjvind, der på den 
måde er blevet en fuldblods vestjyde. 

Køkkenet 

Vores køkken er på mange måder vores stolthed. Det blev bekræftet for et par uger 
siden da DR lagde vejen forbi i forbindelse med Food Expo – en stor madmesse i 
Herning. Deres interesse skyldtes vores guldmærke i økologi, der er lidt af en 
sjældenhed her på Vestkysten. Mens der er uddelt 228 guldmærker i 
Københavnsområdet, så skal du køre knap 3 timer og passerer både Mors, Thisted 
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og Fjerritslev, før du når til det næste sted på Vestkysten med et guldmærke. Dels er 
det krævende at drive et køkken, der altid skal levere over 90% økologi, dels siger 
det noget om, at vi er gode til at tænke ud i fremtiden.  

Vores medarbejdere i køkkenet finder sig i mangt og meget. Skiftende elevhold, der 
skal oplæres i kartoffelskrælning, hygiejne, opvask mv. Og faktisk var det netop i 
opvasken, at vores nuværende køkkenleder Inger Liin Knudsen begyndte for mere 
end 30 år siden. I år har Inger valgt at træde tilbage som leder og fortsætte som 
køkkenmedarbejder. Hendes stilling som leder overtages af hendes datter Henriette 
Liin Danielsen, der i forvejen er medarbejder i køkkenet. I det forgangne år har vi 
også ansat Kung Nuchalee Thongjan-up i køkkenet. Hun kommer fra Thailand og 
bidrager med et frisk pust og nye gastronomisk input. Vi bliver præsenteret for nye 
lækre retter og får i bogstaveligste forstand krydret tilværelsen. Kung er flyttet til 
Hvide Sande sammen med hendes mand Ralf for at komme nærmere de gode 
muligheder for surfing, som byen tilbyder. Kung er nemlig også en af Danmarks 
bedste Wakeboard-surfere og ligger i top tre inden for hendes klasse.  

Også Karen Pårup Sørensen, der er gammel elev på højskolen, arbejder nu i 
køkkenet. Karen gik på højskolen fra september 2016, og man kan sige, at hun er 
blevet hængende siden. Hun begyndte som aktiv deltager i vores 
kokkeriundervisning, dernæst sommer vikar og nu medarbejder. Karen har også 
mange andre evner. Med en baggrund som mediegrafiker er hun netop nu ved 
lægge sidste hånd på skolens nye hjemmeside. 

 

Siden sidst 

Året, der er gået, har på mange måder været som alle de andre år jeg har oplevet 

her på højskolen – det har nemlig været helt unikt og fuld af masser nye mennesker, 

erfaringer, oplevelser og projekter. Noget af det, jeg elsker mest ved højskolelivet 

er, at der altid er noget nyt, der forundrer, overrasker og uddanner mig. Jeg har 

aldrig fundet en fast rutine. 

Mad, politik og Landbrug 

Her på højskolen har vi en særlig forpligtigelse, ret og viden til at deltage i debatten 

omkring bæredygtighed. Bæredygtighed er en overordnet vision om, at jorden ikke 

med tiden må blive et ringere sted at bo. 
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Henover vinteren 2016/17 

arbejdede vi sammen med 

andre fra lokalområdet om at 

skabe fire foredrag under 

overskriften ”landbruget – vores 

fælles fremtid”. En række 

møder, der skulle ændre 

forholdet mellem landbruget og 

befolkningen. En 

foredragsholder formulerede 

det således, at landbruget ikke 

forstår befolkningen, ligesom befolkningen ikke forstår landbruget.  

Landbruget skal blive bedre til at forstå befolkningens behov og forbrug, mens 

befolkningen skal blive bedre til at forstå, hvordan landbruget bliver påvirket af gæld 

og priskrig. En mulig løsning er andelslandbrug, hvor forbrugerne selv ejer 

landbruget, der så forpagtes ud til landmændene. På den måde se forbrugerne helt 

konkret, om deres ambitioner kan omsættes til praksis, mens landmændene kan 

komme i gang med at drive landbrug uden at være forgældet over begge ører.  

I det EU-støttede projekt cookorganic.eu gik vi aktivt ind i arbejdet med at få mere 

økologisk mad i alle EU’s kantiner og offentlige køkkener. Europæerne spiser flere og 

flere af deres måltider væk fra hjemmet. Som elev eller lærer på en højskole kan det 

på en vis gælde alle måltider. I projektet har vi udviklet undervisningsmaterialer, en 

digital kogebog og meget mere. Men en helt central nyskabelse er det lokale indeks. 

Økologiske madvarer kan forurene mere end de konventionelt dyrkede, når de skal 

transporteres langvejs fra til f.eks. Danmark. Derfor har vi lavet et lokalt indeks, der 

fortæller dig, hvor mange af rettens råvarer der kan skaffes lokalt og hvornår.  

Ved at købe lokalt skaber vi ikke bare mindre forurening, men styrker også lokale 

producenter. En stor institution som eksempelvis en højskole, der skal bespise 70-80 

mennesker om dagen, kan måske endda være med til at skabe et udbud af 

økologiske råvare i lokalområdet. Samtidig kan det lokale gastronomiske niveau 

øges. På den måde styrkes et lokalområdes overordnede brand, som vi har set det 

både i Thy og Vestjylland. 

En anden måde vi, et par gange om året, række ud til lokalområdet på, i forbindelse 

med måltidet, er i forbindelse med vores fællesspisninger. Her inviterer vi sammen 
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med vores lokale købmand i Velling områdets beboere og andre interesserede 

gæster til ”udløbsmiddag”. Købmanden stiller simpelthen udløbne og kasserede 

varer til rådighed, og eleverne strikker dem så sammen til lækre retter. En ny 

klassiker, som jeg oplevede første gang i år, var eksempelvis brunkage-tiramisu.  

Politisk og lokalt er vi også jævnligt repræsenteret gennem vores folkeråd. 

Kommunalvalget har været en særlig oplagt lejlighed til inviterer borgere, byråd og 

elever til en debataften om lokalpolitiske emner. Det er samtidig en måde, hvorpå vi 

som højskole bevarer netværket til de lokale politikere der, ikke uvæsentligt, også 

sidder på pengekassen, når det kommer til mange lokale initiativer. 

Det katastrofale måltid 

Det største projekt vi har deltaget i det sidste år – måske nogensinde – har været 

Det Katastrofale Måltid. Et politisk madprojekt, der blev afviklet som en del af 

Aarhus 2017.  

Ved at lave fremtidens mad var målet at sætte fokus på udfordringer i forhold til 

klima, energi, ulighed og politik, som vi ikke i nævneværdig grad er ved at løse. Vi 

ville tydeliggøre, at vi står over for problemer, der ikke er begrænset til den tredje 

verden. De kommer til at påvirke helt almindelige danskere.  

Først satte ni eksperter i februar ord på de tendenser, der er særligt vigtige, og 

sammenfattede dem i et manifest, som kokkene skulle lave deres mad ud fra. Vi 

arbejde med gode og dårlige scenarier. Hvad sker der, hvis vi får løst disse 

udfordringer, og hvad sker der, hvis vi ikke gør?  

I april omsatte otte af verdens bedste 

kokke, med deres hjælpere, dette 

manifest til et måltid for 50 særligt 

indbudte. Det blev til tre utopiske 

måltider og tre dystopiske måltider. Tre 

bud på, hvordan det kunne se ud i 

bedste fald og tre bud på det værste 

scenarie. Det blev til måltider uden kød, 

med insekter og måltider, der 

fuldstændigt adskilte sig fra mad, som vi kender det i dag. En kok erstattede 

eksempelvis måltidet med en indsprøjtning. 
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Som højskole var det en kraftpræstation for lærere, elever og medarbejdere at 

deltage i et projekt i denne størrelsesorden. Det siger noget om projektets omfang, 

at man senere kunne læse om det i flere udenlandske medier så langt væk som i 

Sydamerika. Er du interesseret i læse mere om projektet, kan du finde en artikel fra 

Politiken, der hænger på opslagstavlen her i huset, ved siden af spisesalen.  

Unleash 

På Vestjyllands Højskole havde vi i sommers besøg af 100 unge mennesker, der 

skulle arbejde med bæredygtig energi. De var udvalgt af organisationen UNLEASH, 

der arbejder for FNs verdensmål ved at finde nye løsninger på verdens mest 

presserende problemer. Her på højskolen arbejdede de unge med målet om energi.  

Det var magisk at opleve, hvordan unge fra hele verden satte deres idéer i spil. 

Normalt har vi et flertal af 

danske elever, men til 

UNLEASH var kun fire af de 

100 gæster danske unge. 

Det er vildt at opleve, 

hvordan kulturer flyder 

sammen til en slags fælles 

verdenskultur, når ingen er 

i flertal – alle er en 

minoritet. 

”Det var inspirerende. Her 

er tale om unge 

mennesker, der tør tænke nyt. Det skal vi være klar til at tage ved lære af, og det var 

spændende at blive givet muligheden for at komme tæt på de unge mennesker og 

deres idéer”, udtalte Henning Donslund, der er leder af kommunens Sekretariat for 

Vedvarende Energi. 

Til UNLEASH arbejdede vi på en anden måde, end jeg er vant til. Der var moderne 

projektstyringsredskaber og facilitering i spil, og en hver tvivl om, at der er håb for 

verden blev visket væk. Hvis der er flere som de 100 unge, vi havde besøg af, så skal 

det hele nok gå godt i sidste ende. 
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Forundringens Have 

Også vores vidunderlige Forundringens Have er og 

har altid været i konstant udvikling. I år er haven 

netop blevet godkendt som demonstrationscenter 

for permakultur af det Europæiske Netværk for 

Permakultur. Faktisk er vi den første skole i Europa 

med denne certificering. Daglig leder i haven Birtha Toft fortæller fra haven: 

”Forår i Forundringens Have. 

Lyset er her, fuglene er her, og om lidt pibler krydderurter, ukrudt, rabarber, 

peberrod og meget andet op. Siden marts har elever på havebrug fulgt 

udviklingen. Det lovede rigtig godt, men så kom nattefrosten. Det var et slag for 

eleverne, men også en god og lærerig observation, for planterne er fyldt op med 

energi, de vil i gang, frosten har blot udskudt processen. Måske styrker det 

planterne, lidt modgang kan jo i den sidste ende være gavnlig.  

Foråret er årstiden hvor vi er rede til at starte i haven efter en i år meget lang 

vinter. Jorden har hvilet og er nu klar til at frembringe de dejligste planter til 

glæde for dyr og mennesker. Det er tiden hvor vi spreder omsat kompost som 

gødning for planterne. Alt det grønne affald fra højskolens køkken går ikke til 

spilde, men er med til at berige jorden.  

Vindueskarmene er fyldt med forspirede tomatplanter, chilliplanter og den 

smukke Malarbar spinat. Sidst i april, når der er godt med varme i Orangeriet 

bliver de plantet derind. 

Med foråret starter vi aktiviteter i haven. Der er fortælling i Orangeriet søndag 

d. 15. april. En hyggelig dag, hvor alle er velkomne. Senere byder vi på 

Forundringsbuffet, snapsekursus og meget mere som er annonceret på 

Forundringens Haves hjemmeside. 

Et nyt tiltag denne sommer bliver Westcoast Fairfood Festival som afholdes 

lørdag d. 1. september. Det bliver en udvidelse af Det Økologiske Høstmarked, 

som vi har afholdt de sidste 12 år. Det er vores ambition, at Westcoast Fairfood 

Festival er meget mere end et traditionelt fødevaremarked: Vores festival har 

således tre spor: mad, musik og kunst, som alle kræver aktivt medborgerskab 

samt involvering af deltagerne på festivalen. Hold dig orienteret under 

Forundringens Haves facebook”. 
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Nye tendenser 

Både når det gælder sommerkurser og vore 

lange forløb om vinteren er vi nødt til at 

hele tiden at tilpasse vores udbud af fag. 

Det er ikke sådan, at vi kan sige, ”det har vi 

prøvet for et par år siden, og det duede 

ikke”. Unge og ældre elevers interesser 

ændrer sig hele tiden i takt med 

udviklingen i samfundet, mode, ny 

teknologi og meget mere.  

Der er selvfølgelig klassikere blandt vores 

fag og kurser, som der år efter år har været 

stor interesse for – eksempelvis pileflet om 

sommeren. Men også det kan ændre sig. For et par år siden stod jeg med 

overvejelser om at nedlægge faget keramik på grund af manglende elevtilslutning. 

Det undlod jeg alligevel, og i dag er faget et af skolens største. Vi er nødt til at køre 

tre sideløbende hold for at få plads i vores keramiklokale. 

Også vores nyoprettede fag træhåndværk, hvor eleverne laver deres egne knive 

eller drejer skåle i træ er et stort hit. Over halvdelen af skolens elever havde valgt 

dette fag i løbet af vinteren. Jeg er naturligvis virkelig glad for, at vi virkelig kan 

tilbyde vores elever fag, som de er så glade for. Men jeg har også gjort mig dybere 

overvejelser omkring, hvor den tilslutning kommer fra. 

Vi har brug for flere med en håndværksmæssig uddannelse i Danmark, og 

højskolerne kan være et godt sted at introducere de unge til håndens arbejde. For 

mange er interessen for håndværk først 

opstået, efter de er ankommet og har prøvet 

kræfter med højskolens fag. Derfor er sørge vi 

også netop nu en til to nye højskolelærere, 

med bl.a. håndværksmæssig erfaring. Til 

efteråret skal vi til at arbejde med bæredygtigt 

byggeri. Hvordan det mere præcist kommer til 

at udarte sig, vil vi finde ud af sammen med en 

ny lærer i faget, men det er eksempelvis 

halmhusbyggeri, off-grid og selvforsyning, vi er inspireret af.  
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Som noget andet nyt kommer vores høstmarked (som nævnt tidligere) også til at 

udvikle sig til en regulær festival i stil med det vi fra England kender som country 

fairs, der blander musik, økomad, kunsthåndværk i et landligt fællesskab. Hvordan 

det mere præcist kommer til at udarte sig, må vi se i tiden, der kommer.  

Fortælle Akademiet 

Med Fortælle Akademiet har vi lavet en række af otte kurser, der over en periode på 

to år skal gøre deltagerne til bedre fortællere. Vi ønsker at give mange flere 

mulighed for at blive gode, kloge og levende fortællere med lyst og evner til at forny 

og levendegøre vores kulturs gamle fortællinger eller skabe splinternye. Her kan 

fortællere få redskaber til at bruge mundtlig fortælling i mange sammenhænge, 

både som formidling og som kunstnerisk udtryksform. 

Fortælle Akademiet er blevet til i et samarbejde mellem Vestjyllands Højskole og 

historiefortæller Ingrid Hvass. Udviklingsarbejdet begyndte i sommeren 2015 med et 

seminar, hvor mange fortællere fra hele Danmark medvirkede. De enkelte moduler 

er udviklet sammen med underviserne. Man kan vælge et eller flere moduler.  

Fortælle Akademiet har base på Vestjyllands Højskole, og undervisningen foregår i 

Det runde hus i ”Forundringens Have”, hvor vi også vil benytte Orangeriet. 

På hvert af de 8 moduler arbejder vi grundigt med fortællerens værktøjer: Stemmen 

og kroppen, indre billeder og sprog, 

forestillingsevne og improvisation. 

 

Til slut vil jeg gerne takke alle de mennesker der er 

med til at gøre Vestjyllands højskole til Vestjyllands 

højskole. Elever, kursister, medarbejdere, 

bestyrelsen, lokal samfundet og de mange 

ambassadører rundt i landet og udlandet, samt en 

tak til de politikere der fortsat kan se hvad højskole 

kan og vil.  

 

Forårshilsen 

Else Mathiassen, Forstander 
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Invitationer og indkaldelser 

 
Kom til generalforsamlingen!  
 
Mandag den 23. april kl. 19.30 
 
Vi indkalder hermed til generalforsamling for skolekredsen på Vestjyllands Højskole 
– skolens øverste ledende organ. 
 
Vestjyllands Højskole skal have ny forstander fra 1. september, og hvem bestemmer, 
hvem det skal være? Det gør skolens bestyrelse, og hvem bestemmer, hvilke brage 
folk der skal sidde i bestyrelsen? Det gør du, hvis du er medlem af skolekredsen eller 
melder dig ind i den. Medlemskab på livstid koster 100 kr. og kan købes til 
generalforsamlingen. 
 
Ud over valg til bestyrelsen og fremlæggelsen af skolens regnskab, vil forstander Else 
Mathiassen fortælle om året der er gået.  
 
Else vil fortælle om: 

- Årets store begivenheder så som Det Katastrofale Måltid og projektet Unleash 

- Samtaler om ånd 

- Diskussionen af bopælspligt i højskoleverdenen 

- Permakultur hvad er det?  

- Hvorfor er der så mange der vælger træhåndværk?  

- Elektronisk komposition 

- Sidste nyt fra køkkenet 

- Sidste nyt fra byggefronten 

 
Undervejs skal vi synge, høre musik og et digt samtidig med, at dele af 
generalforsamlingen vil forme sig som en samtalesalon i det format, vi ofte bruger, i 
undervisningen og til vores folkerådsmøder. 
 
Der serveres kaffe, te og kage. Der kan købes øl og vin. 
 
Om forslag på generalforsamlingen:  
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”Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for 
medlemmerne senest 3 dage før”. 
 
Reception for det nye Fortælleakademi på Vestjyllands højskole  
V. Ingrid Hvass og Else Mathiassen.  
 
Torsdag d. 17. maj kl. 14.00 
 
Gæstelærere og kunstnere: Heidi Dahlsveen (Norge), Kari Brinch, Hans Otto 
Jørgensen, Nick Hennessey (England), Caroline Pizarro, Luis Alonso (Chile), Moussa 
Diallo (Ghana) Ann-Mai Ritt Fjord, Hans Rønne, Lene Vestergård, Lise Mari Seidelin 
Nedergaard, Erik A. Nielsen, Lena Bjørn og Kamilla Holm. 
 
Reception for afgåede køkkenleder Inger Liin Knudsen 
 
Mandag d. 25. maj kl. 16.00 
 
Inger har takket af som køkkenleder efter 11 år og fejrer samtidig sit 30 års 
jubilæum på højskolen. Inger fortsætter i køkkenet som medarbejder under ledelse 
af hendes datter Henriette, der i samme ombæring er udnævnt til ny køkkenleder 
sammen med Kirsten Bjerge. 
 
Afskedsreception for afgående forstander Else Mathiassen 
 
Fredag d. 14. september kl. 15.00 
 
Velkomstreception for tiltrædende forstander  
 
Fredag d. 12. oktober kl. 15.00 
 
Herudover henviser vi til skolens kalender på vestjyllandshojskole.dk, hvor vores 
øvrige arrangementer fremgår. 
 
 
 
 

 


