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Forord v. bestyrelsesformand Steen Colberg Jensen

Velkommen
til årsskriftet
for Bornholms
Højskole
Året 2020 har på lange strækninger
været et ganske anderledes år, end vi alle
forventede ved årsskiftet. Midt i skolens
egne udfordringer, brød corona pandemien
ud i foråret 2020. Pandemien forandrede
med ét slag hverdagen på Bornholms
Højskole.
Det der ved indgangen til 2020 i forvejen
lignede et hårdt år med skrøbelig økonomi,
udviklede sig hen over året til en situation
med behov for en total genrejsning af
skolen, gennem nye folk på nøglepositioner,
nye forretningsgange, nye idéer og
løsninger – og fokus rettet mod fremtidens
højskole.
Meldingen herfra er, at det nu går godt.
I året der er gået, er der kommet styr
på økonomien og styr på processer og
procedurer. Vi har fulde huse og glade

elever. Og ikke mindst - vi har et fantastisk
personale!
Kort sagt har Bornholms Højskole rejst sig
igen i 2020 – trods corona og restriktioner.
Der skal lyde en stor tak til vores afgående
forstanderpar, Niels og Bente, samt alle I
andre, der har hjulpet til.
Som en af de første højskoler i landet fik
vi lov at åbne for eleverne i marts her i
2021, så skolen nu summer af aktivitet.
Min oplevelse er, at der er optimisme,
samarbejde og positiv stemning overalt på
skolen – ligesom der er det i bestyrelsen.
I forårsmånederne 2021 modtog skolen
gavmilde donationer fra de store
bornholmske fonde. Det er af stor
betydning for Bornholms Højskole, at vi
i den konsolideringsfase vi er inde i, har

Eleverne på skolen har mulighed for at udfordre sig selv på flere forskellige måder

fået mulighed for at opgradere udstyr og
inventar, så skolen fremstår indbydende,
spædende og hyggelig for eleverne og
kursisterne.

skolekredsen og støtteforeningen – og
alle de bornholmere, der har bakket op om
skolen. Det er jeres fortjeneste, at vi nu igen
har en sund højskole på Bornholm.

Bornholms Højskole er tilbage i fuld drift –
om end med lidt corona-restriktioner i det
daglige. Herfra skal lyde en stor tak til den
øvrige bestyrelse, skolens ansatte, eleverne,

God læsning og tak for hjælpen.
Steen Colberg Jensen
Bestyrelsesformand
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Året der gik - 2020 et anderledes år v. forstander Niels Glahn

Bornholms Højskole
har rejst sig – og står
stærkt
Den 7. maj 2021 er det præcis et år siden,
jeg sammen med min hustru Bente trådte
ind gennem dørene her på højskolen som
nyt forstanderpar. Det skulle have været et
tre måneder langt samarbejde, men som
mange af jer ved, er dette sted meget let
at holde af - et sted, der er let at blive. Nu
er der i skrivende stund gået godt et år, og
vi takker af med ønsket om at gøre plads til
nye og yngre kræfter.

Forstander Niels Glahn og hustru Bente
Hjortshøj Glahn

Men lad mig knytte et par ord til det år, der
er gået. For det har på alle måder været
et anderledes år, end vi alle forventede.
Midt i skolens egen krise, lærere og ledelse
imellem, i foråret 2020 og før min tid,
opstod der det, man vel med rette kan
kalde en global krise - eller i hvert fald
en global pandemi. Coronaens indtog
forandrede med ét hverdagen for mange
mennesker i verden – også vores hverdag
her på Bornholms Højskole, hvor vi nu skulle
lave højskole på helt nye og anderledes
præmisser.

Skolen her stod på mange måder i vand
til halsen. Tre lærere var blevet afskediget
pga. corona, alle elever var hjemsendt,
forstanderen og andet personale havde
sagt op, og økonomien havde vel egentlig
også fået corona og hev efter vejret.
Det var derfor en tom og mørk skole, jeg
trådte ind på den dag i maj. Men også en
skole med sjælen intakt, minder i væggene
og levet liv i luften. Så lysten til at få skolen
på fode kom hurtigt til os.

udbetaling af løn til afskedigede lærere og
sommerkurser, der hastigt nærmede sig men som ikke var skemalagt, selvom disse
ellers er en af hovedindtægtskilderne her på
skolen.
Men en elefant skal jo som bekendt spises
i bidder, så det gik vi sådan set ’bare’ i
gang med. Når jeg siger ’vi’, tænker jeg
ikke blot på Bente og jeg - men også på
det personale, som stadig var tilknyttet og
de, som vi ret hurtigt fik ansat. Telefonen
skulle jo tages, økonomien gennemtrawles,
køkkenet i omdrejninger, udearealerne
passes og bygningerne gennemgås.
Samtidig skulle der jo ses fremad, dvs.
sommerkursister skulle modtage reklamer
og de unge elever skulle hverves. Stor
tak til alle, der på det tidspunkt lagde en
ekstraordinær indsats. Alt dette skete i et
godt samarbejde med en aktiv bestyrelse,
som også tog deres tørn i en vanskelig
periode.

Ingen penge og dårlige udsigter
Da jeg ankom her til højskolen, var
guldfiskedammen i haven fuldstændig
vokset til. Der var andemad over det hele,
og fiskene gispede efter vejret. Så vi gik
i gang med at rydde op og rense den for
slam og glasskår osv. For der var jo levende
fisk i! Og de var ved at dø!

Resultaterne begyndte hurtigt at vise sig
Selvom vi måtte aflyse folkemødekurset,
kørte vi med 90% belægning sommeren
over – det var vi meget lettede over.
Brdr. Larsen, Bornholms Sparekasse og
Bornholms Brand slog sig sammen og
lavede en pulje, hvor vi bl.a. ansøgte om
og fik midler til de ekstraordinære udgifter,
som skolen fik oveni på grund af Corona.
Der skulle f.eks. gøres ekstraordinært meget
rent, og vi måtte leje et stort telt til at synge
i sommeren igennem samt andet praktisk,
så sommerkurserne kunne gennemføres. De
penge var med til at redde os.

Lidt på samme måde stod det til med
højskolen. Virkeligheden var ingen penge,
lange udsigter til elevhold, kostbar

Efteråret bød desuden på hundredvis
af besøgende fra andre højskoler, der i
sagens natur ikke kunne rejse udenlands.
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At Regeringen tilmed kom på banen med
kompensationsordninger, var også med til
at redde os. Pludselig havde vi en likviditet,
som gjorde det muligt for os at rejse os.
Status er, at vi pt. har venteliste til efteråret
2021. Desuden er der næsten udsolgt på
sommerkurser 2021, hvor skolen får besøg
af godt 700 kursister.
Heldigvis er de unge vores fremtid
Som en af de første højskoler i landet, fik
vi lov at åbne, så vores elevhold kunne
begynde 1. marts. Vi havde i lang tid set
frem til at modtage det, der er det første
elevhold for mange af os. De ankom med liv
og lyst og energi og lys og indtog skolen –
uden at stille hverken spørgsmålstegn ved
eller glemme en eneste restriktion i form
af mundbind, ugentlige test, selvisolation i
opstarten, afstandsmarkeringer på gulvet
og hvad ved jeg.
Jeg må sige til dem, der har travlt med
at kritisere ungdommens adfærd under
pandemien: Min oplevelse er en ansvarlig,
pligtopfyldende og begavet ungdom. De
tager pandemien og situationen alvorligt,
og alle 63 elever selvtester sig nu på under
en halv time hver uge. De venter tålmodigt i
kø – med afstand – og der er generelt bare
0,0% brok. Føler nogen sig dårlig, kommer
de og siger det og får et enkeltværelse, til
de har fået det bedre og er testet negative.
Med sådan en ungdom skal det hele nok gå.
Bestyrelsen genopslog i efteråret de
afskedigede læreres stillinger, så de kunne
søge dem, hvilket en enkelt gjorde. Derfor
er det nye hold af undervisere et mix af
både nye og gamle kompetencer. Alle
de nye lærere startede i december, så vi
havde en mulighed for at etablere et fælles
afsæt, inden det nye hold skulle have været

ankommet efter årsskiftet. Min oplevelse er,
at der er god stemning og samarbejde over
hele linjen med fremadrettet fokus.
I slutningen af april modtog skolen store
donationer fra to af de tre fonde/legater,
som vi har sendt et udviklingsprojekt til
med henblik på støtte. Den sidste fond har
i skrivende stund endnu ikke afholdt møde.
Med 1,2 mio. kr. i støtte fra Brdr. Larsens
legat og Sparekassen Bornholms Fond kan
vi nu optimere skolen, så den står endnu
mere klar til at møde kursister og elever og i
store træk lever op til deres forventninger.
Nu er Bornholms Højskole tilbage i fuld
drift – om end med lidt corona-restriktioner
i det daglige. Den nu sundere økonomi

giver et solidt afsæt for den videre drift og
udvikling, og derfor kan jeg med ro i maven
give højskolen videre. Bornholms Højskole
står stærkt i dag, og guldfiskene i dammen
ånder frit og roligt igen.
Men lov mig, at I bliver ved med at ’rense
pumpen, rengøre bassinet og fodre fiskene’,
så både fisk og mennesker fortsat kan ånde
frit og svømme omkring på Bornholms
Højskole.
Med ønsket om alt godt.
Niels Glahn.

Forårsholdet 2020
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Økonomi
v. Niels Glahn og
Steen Colberg Jensen

2020 har på mange måder har været et
vanskeligt, og forhåbentlig atypisk år for
Bornholms Højskole. Udskiftning på helt
centrale poster i såvel bestyrelse som
administration prægede den første del af
året.
I løbet af sommeren og efteråret 2020
blev skolens økonomi og administration
endevendt, og formand Steen Colberg
Jensen og forstander Niels Glahn
sikrede, at der blev indført en række nye
forretningsgange.
På elevsiden lå skolens deltagerantal på
forårets kurser 2020 relativt lavt, men det
lykkedes dog at få statens kompensation
under hjemsendelsesperioden. Skolens
korte sommerkurser kunne gennemføres
men i reduceret form og de blev pænt
belagt. Efterårets lange kursus var aflyst
men det lykkedes i stedet at få stablet en
del indtægtsdækket virksomheden på
benene til erstatning herfor.
Samlet resulterede regnskabet i et overskud
for 2020, der blev på 310.000,- kr. og
markerer et vendepunkt for skolen efter
flere turbulente år.
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Bestyrelse
Steen Colberg Jensen - formand Bornholm
Højskoles bestyrelse bestyrelse siden 2020
og ordinært medlem siden 2019
I foråret 2019 trådte jeg ind i bestyrelsen for,
en på mange måder nødlidende, Bornholms
Højskole, som ikke havde fået del i det
opsving og det stærke brand, Bornholm
ellers har været præget af gennem en
årrække.
Bestyrelsens nuværende sammensætning
er kendetegnet ved medlemmer med en
række forskellige kompetencer, hvilket
bidrager til tværgående indsigt og større
udsyn. Dette er efter min opfattelse er
helt afgørende for dynamikken i en hver
bestyrelse. Sammen har vi i bestyrelsen
forsøgt at bidrage til at løse skolens
økonomiske og strategiske udfordringer.
Louise Groth-Michelsen – næstformand
og ordinært medlem siden 2018 (suppleant
siden 2017)
Jeg blev opfordret til at stille op til
bestyrelsen på baggrund af min erfaring
med at udvikle og etablere Folkemødet.
Jeg brænder for højskolens ånd og synes
det er vigtigt for højskolen, at vi er en
bestyrelse, der også arbejder aktivt for
højskolen mellem bestyrelsesmøderne, og
er glad for vores fokus på, hvordan vi bedst
understøtter højskolens drift og udvikling.
Jan Paul – ordinært medlem siden 2017
(suppleant siden 2016)
Igennem årene har jeg holdt forskellige

foredrag på højskolen
og deltaget i diverse
arrangementer. En skønne
dag hændte det så, at jeg
blev spurgt, om jeg ville
indtræde i bestyrelsen, og
det kunne jeg ikke sige nej
til.
Birger Nissen - ordinært
medlem siden 2018
Frem for alt Grundtvig
fik mig til at sige ja til en
indsats i bestyrelsen. Hans
tanker om åndsfrihed,
den enkelte og det fælles,
drømme og fantasi, mørke
og lys, livsoplysning
og folkeoplysning, det
levende ord. I en ramme af
Bornholms enestående natur og samfund,
folkemøde, kunsthåndværk, musik og sang.
I en tid, hvor friheden og det levende ord
er under pres er Højskolen mere nødvendig
end nogensinde før.
Pernille Holmberg - ordinært medlem siden
2020
Jeg er utrolig glad for at være en del af
bestyrelsens arbejde, og byde ind med de
kompetencer jeg har. Højskolen er med til
at sætte Bornholm på landkortet indenfor
faglig viden, netværk og venskabsbånd der
går langt ud over deltagernes ophold på
det skønne sted.

Bestyrelsens medlemmer: Jan, Pernille, Steen, Maibritt, Birger, Kim, Louise og Jens

Kim Kock-Hansen - ordinært medlem siden
2020
Som ung var jeg på højskole. Det var en
øjenåbner for mig og har sat et perspektiv,
som jeg ikke vil være foruden. At være med
i bestyrelsen gør at jeg er med til at styrke
højskolen som institution.
Maibritt Jönsson - suppleant siden 2020
Da jeg blev opfordret til at deltage i
bestyrelsens arbejde, var det helt personligt
en stor glæde for mig!
Jeg har altid syntes det det har været vigtigt
at sætte fokus på vores ø, at være med
til at gøre den så attraktiv og levedygtig

som muligt! Ikke mindst når det kommer til
kunsthåndværket, derfor passer det fint at
være med til at understøtte skolens arbejde
til gavn for os alle!
Jens Peter Koefoed - suppleant siden 2020
Jeg brænder for Bornholm og for at bidrage
til den positive udvikling på vores ø. Derfor
stiller jeg gerne min energi og mit netværk
fra bl.a. min tid i skoleverden til rådighed
til arbejdet med at bevare og udvikle
Bornholms Højskole som et vartegn for
Bornholm.
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2020 - set fra højskolens køkkenleder

Nedlukning,
sommertravlhed – og
vintermørkets tunge
tomhed
Fra den ene yderlighed
til den anden

som for så mange andre.
Men én ting var de praktiske og logistiske
forandringer i hverdagen. Noget helt andet
var de sociale og relationelle forandringer,
som nedlukningen bragte med sig.

Anden nedlukning på kanten af 2021 har
været den sværeste tid for køkkenleder
Anita Gjedsted, når hun kigger tilbage
på år 2020. Først forårets nedlukning og
praktiske opgaver, så sommerkursister og
efterårsleben – da efterfulgt af vinterens
mørke, mental pandemi-slitage og savnet
efter elevernes leben i køkkenet.

”Praktisk var der en masse at tage sig til.
Mad der skulle afbestilles, overskydende
varer der skulle tilberedes, fermenteres,
syltes og fryses ned – og så den løbende
koordinering af mad til de otte kursister, der
af forskellige årsager ikke kunne tage hjem.
Det var dels få timer om ugen, dels så vi
kun hinanden for ikke at komme til at bringe
smitte til skolen. Men det gik – vi troede
jo, det kun ville vare nogle uger”, fortæller
Anita Gjedsted.

Af Louise Skøtt Gadeberg
Det er ikke svært at mærke på Anita
Gjedsted, at corona-tiden har været en
følelsesmæssig hård omgang, når hun
fortæller om corona-årets gang set fra
hendes køkken. Da alle elever på Bornholms
Højskole blev sendt hjem 13. marts 2020,
ændredes hendes hverdag sig øjeblikkeligt -

Anita Gjedsted, køkkenleder

Fælles madlavning holdt modet oppe
Fra 30 til otte elever er en hård omgang,
når man er et ekstrovert menneske, der

elsker liv, aktivitet, samarbejde og hygge i
køkkenet. Da omfanget og varigheden af
nedlukningen og corona-restriktionerne
endnu var ukendte, var den dengang
kortvarige tilstand til at være i. Marts, april,
maj går med at se efter de otte blivende
elever.
Ud over forstander, sekretær og
pedelmedhjælper er Anita Gjedsted den
eneste, der er på skolen.
”Derfor brugte jeg også meget tid på
at trøste, lytte og være der for de unge.
Det var svært for dem ikke at kunne rejse
hjem eller bevæge sig uden for skolen,
og de savnede deres familier. Derudover
var jeg som alle andre isoleret med min
familie derhjemme – og jeg plejer ellers
at lave mange ting, både at danse shows
med min linedance-klub, være frivillig på
Kvindekrisecenteret osv.”, siger hun.
Eleverne havde brug for noget at tage sig
til – at komme i køkkenet og lave mad, gøre
noget sammen og skabe noget dejligt.
Derfor bagte og brasede gruppen en del,
der blev grillet, spist fælles morgenmad,
talt, debatteret og fejret, når der var den
mindste anledning. Humøret og modet
skulle holdes oppe – og derfor fandt
eleverne f.eks. også på at udsmykke
gulvet i drivhuset med smukke strandsten.
Uderummet med de smukke omgivelser
blev dermed gruppens tilholdssted.
”For eksempel skulle en elev hjem til
Grønland, så der forsøgte vi at holde en lille
afskedsfest med vores boble i drivhuset.
Her ’slog vi lidt til Søren’, for vi trængte
simpelthen sådan til at grine og glædes
og ikke være indespærret af en pandemi”,
fortæller hun og bliver rørt ved minderne.
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Sommeren fór forbi
Hen mod slutningen af juni ændrede
hverdagen sig igen for Anita Gjedsted, idet
sommerkurserne nærmede sig. Undervejs
havde skolen også lige håndteret et
formandsskifte, for hvem det var lykkedes
at fylde sommerens højskolepladser op.
Fra få arbejdstimer ugentligt flyttede
køkkenlederen nu nærmest ind på
højskolen.
”Pludselig var det hele modsat. Vi skulle
have køkkenet op og køre igen og bl.a.
forproducere en masse mad til sommerens

10
gæster, så der knoklede vi igennem.
Men det var skønt igen at være sammen
med sine kollegaer og mærke energien
komme tilbage”, husker hun og tilføjer
med ironisk mine, at højskolens unge var
meget bevidste om at følge regler og
restriktioner, selvom dagspressen har malet
et anderledes billede.
Vinteren var tung og trist
Sommerens kurser afløses af et efterår
med besøg fra andre højskoler rundt om i
Danmark, der på grund af pandemien ikke
kunne rejse udenlands, så her fortsatte

I køkkenet er der fokus på økologi og friske lokale råvarer

arbejdstempoet og den gode energi.
Om Anita Gjedsted
Bornholmer, født i Østermarie men
har boet i Nyker i 25 år, på højskolen i
tjenestebolig de sidste 7 år
Alder: 54 år, har været på højskolen i
20 år.
Uddannet på en efterskole og har
tidligere arbejdet på Bornholms
Sygehus (hvilket hun ikke trivedes
med, da hun ikke kunne se dem, der
skulle spise hendes mad).
Første udenlandsrejse efter corona
skal gå til Italien og/eller Spanien, da
hun elsker områdets mange måder
at tilberede fisk på, hvorfor disse
landes køkkentraditioner er til stor
inspiration.

Men så kom vinteren. December gik med
forberedelse af undervisning og menuer
til åbningen i det nye år og velkomst til
højskolens nye medarbejdere, så der var
nok at se til. Forventningens glæde steg
frem mod årsskiftet – men fik også en brat
ende.
”Lige før jul blev det meldt ud, at vi ikke
kunne åbne i januar 2021. Igen troede vi, at
det ville vare to uger, og en masse praktisk
koordinering fulgte. Men tiden gik, og
januar og februar 2021 var værre for mig
end første nedlukning i 2020. Dengang
gik vi mod lysere tider, og man var lidt
uvidende om omfanget af pandemien og
ikke så medtaget af et års forvirring og
afsavn. Men anden nedlukningsperiode…
det var vinter, sort og tomt – på flere
måder”.
Nu tjører det
Fra et år stort set uden dejlige ting,
f.eks. besøg hos datteren i Brøndby
Strand, udenlandsrejser, danseshows,
frivilligt arbejde og inspiration til hendes
madpassion, så er Anita Gjedsted fuld af
optimisme nu, hvor foråret er over os og
verden, Bornholm og højskolen åbner op
igen.
”Nu vender det. Lyset kommer, mine
kollegaer er tilbage, eleverne er tilbage, her
er leben og det er skønt. Jeg har været her
på højskolen i snart 20 år, og jeg elsker det
liv, der er i og omkring de unge mennesker,
så coronatiden har været hård for mig. Jeg
blev så rørt, da de kom tilbage og sad og
sang i spisesalen af deres lungers fulde
kraft. Det giver mig endda kuldegysninger
på armene at fortælle om det nu”.
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Frem mod 2021 v. forstander Niels Glahn

”Hverken guldfiskene
eller skolens ånd må
gispe efter vejret igen”
Forårsholdet 2021

Af Louise Skøtt Gadeberg
At pege frem i tiden - mod visioner og
drømme - er ikke noget, Niels Glahn er bleg
for, selvom han nu snart er forhenværende
forstander af Bornholms Højskole. Når man
er en ’gammel rotte’ i højskoleverdenen,
må man godt lige give et par gode råd og
perspektiver med på vejen, når man er på
vej ind i seniorlivet.
Han fortæller om behovet for nye
bygninger og eksisterende bygninger,
der er for gamle, slidte og begrænsende
til at renovere. Om behovet for nye
værksteder og fællesområder, hvilket ville
kunne give skolens kapacitet, pt. til 100
overnatningspladser, luft under vingerne.
”Højskolelivets iboende værdier er i vælten i
disse år, og det samme er Bornholm og alle

de ting, værdier og oplevelser, de to ting i
kombination rummer og muliggør. Derfor
skal den elevtilvækst, der har ramt hele
højskolestanden nationalt, nu også komme
Bornholms Højskole til gode – det fortjener
skolen”, mener han.
Ud af byen og ind i naturen, synes at være
tidens mantra. Og det harmonerer godt
med Bornholms Højskole, mener Niels
Glahn.
”Bornholm er i vælten, blandt andet fordi
naturens stilhed kan noget. Flere unge
tænker bæredygtigt, søger ud og ind i sig
selv, og der ligger en udvidelse og udvikling
af Bornholms Højskole lige til højrebenet.
Sidste år var der fem elever på outdoorlinjen. Nu er der 25 og lukket for tilgang”.
Han ser desuden en fremtidig
udviklingsmulighed i en mere levende,
ung og aktiv skolekreds som et kulturelt
fællesskab, hvor flere kan få glæde af
højskoleånden i form af arrangementer
og aktiviteter. Også støtteforeningen, der
samler penge ind til elever, der er mindre
bemidlede, har han store forventninger til,
for ”højskole er for alle, også dem der ikke
har folkeoplysningen med hjemmefra”, siger
han.
”Alt dette - og den nye forstanders ideer og
ambitioner - vil selvfølgelig koste penge,
men man kan ikke tillade sig at bede om
støtte, når man ikke har styr på sin egen
butik og økonomi. Det har skolen nu, og
derfor giver jeg med stolthed i hjertet og ro
i maven skolen videre til yngre, nye kræfter”,
siger Niels Glahn, som fra 1. september
stadig vil følge med i, hvad der sker på og
omkring skolen.
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Medarbejdere 2021

Amalie
Timelærer, håndarbejde

Anders
Fast timelærer, outdoor/
friluftsliv

Anita
Køkkenleder

Anne
Fast timelærer, billedkunst
og valgfag

Bente
Højskolemedarbejder

Bjarne
Pedel

Christian
Ernæringsassistent

Claus
Pedelmedhjælper

Helle
Økonomiansvarlig

Jacob
Lærer, glas og valgfag

Johan
Pedelmedhjælper

Jonathan
Timelærer, outdoor og
valgfag
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Karin
Oldfrue

Laura
Lærer, politik og valgfag

Michael
Pedelmedhjælper

Niels
Forstander

Nina
Skolesekretær

Sanne
Køkkenassistent

Simon
Lærer, keramik og valgfag

Stinamy
Ernæringsassistent

Thomas
Timelærer, valgfag

Tilde
Fast timelærer, krop og sind,
valgfag

Rikke
Lærer, smykker, valgfag,
elevrekruttering
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Thomas Thors (S),
borgmester Bornholms
Regionskommune

Derfor
Bornholms
Højskole
For mig er det helt utænkeligt at forestille
mig Bornholm uden en Højskole. Jeg har
fulgt Bornholms Højskole fra sidelinjen i
mange år og synes det er fantastisk med
sådan et sted inde i Almindingen med højt
til loftet og plads til refleksion og fællesskab
– og ikke mindst fællessang.
Jeg har selv været meget optaget af mit
arbejde som bestyrelsesmedlem (og i en
årrække -formand inden jeg nu igen blev

borgmester) i Rønne Havns bestyrelse, og
jeg ved derfor, hvor vigtigt det er at have
en bestyrelse, der tager fra og arbejder
sammen. Jeg kan se at den nye bestyrelsen
med Steen Colberg Jensen i spidsen, som
jeg kender godt fra vores samarbejde i
Regionskommunen og i Rønne Havn, tager
deres ansvar alvorligt og arbejdet seriøst
med at sikre højskolens fremtid. Det er jeg
glad for at se. Jeg glæder mig til at følge
højskolens udvikling de kommende år.
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Bornholms Højskole er en af
vores meget vigtige fødekanaler
til Crafts uddannelsen på Det
Kongelige Akademi Bornholm
Bornholms Højskole er med til at skabe
grundstenene til det allerførste møde til
det at kunne fordybe sig med kreativitet.
Eleverne bliver introduceret til en række
eksperimenter og hands-on forsøg med ler
og glas og andre plastiske materialer. Jeg
tror at et højskoleophold kan få afgørende
betydning for hvordan man planlægger sin
fremtid.
For Crafts uddannelsen på det Kongelige
Akademi Bornholm, er Bornholms Højskole
en vigtig fødekanal. Vores uddannelse i glas
og keramik blev i 2019 akkrediteret som
landets første kunstneriske professionsbachelor. Den varer tre et halvt år, og
undervisningssproget er engelsk. For nye
ansøgere, ser vi tydeligt at højskoleeleverne
har lært de grundlæggende materialeforsøg

og ydermere har fået begyndende
tegnefærdigheder som de med fordel kan
bruge når de påbegynder studiet; Crafts in
Glass and Ceramics.
Vi er løbende i tæt dialog med Højskolens
undervisere og elever, så der er en tæt
forbindelse mellem de 2 lokaliteter.
Bornholms Højskole har et godt fagligt ry.
Vidensdeling på tværs af de kreative miljøer
er oplagt og helt sikkert noget, som vi vil
udvikle mere i de kommende år. Vi har
netop nu et planlagt besøg i kalenderen
hvor elever fra Bornholms Højskole
kommer og besøger vores uddannelse for
at få en introduktion af hvordan det er, at
være studerende her på stedet. Kortere
praktikforløb, eller meddeltagelse i artist
talks kunne være en anden mulighed.

Det glæder mig, at Bornholms Højskole nu
er populær som aldrig før. Det er som om
tiden med Covid-19 har bevirket, at det
enkelte menneske har haft tid til refleksion
og overvejelser om hvordan man vælger, at
prioritere sin tid og sit arbejdsliv.
Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde
og glæder mig til den kommende
optagelsesprøve, hvor vi får indblik i om
der også deltager elever fra Bornholms
Højskole.
Viki Noorman Kert
Daglig leder
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Skolens outdoorhold skyder med bue og pil

Fælles tur rundt på øen med oplæg om Bornholm
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Kort fra støtteforeningen

Opfordring til
medlemskab af
Skolekredsen
Bornholms Højskoles skolekreds udgør
fundamentet for Højskolen. De fleste
medlemmer bor på Bornholm og har haft
deres gang på højskolen i mange år. Andre
medlemmer er tidligere elever, som støtter
op om skolen, selvom de bor andre steder i
landet. Alle skolekredsens medlemmer kan
præge skolens udvikling gennem deltagelse
på generalforsamlingen, deltage i skolens
aktiviteter og bidrage til diskussioner om
skolens fremtid.
Medlemskab koster 100 kr./år per person:
bornholmshojskole.dk/skolekredsen/
Midlerne er med til at sikre elevstøtte på
højskolen.
Midlerne administreres af Bornholms
Højskoles Støtteforening. I 2020 har

støtteforeningen givet et lån til Højskolen
pga. Højskolens trængte økonomiske
situation. Dette lån er med til at sikre
skolen likviditet og samtidig begrænse de
dyre banklån. Stor tak til skolekredsens
medlemmer samt afdøde Hans Viekær,
der testamenterede en del af sin arv til
Bornholms Højskole og muliggjorde dette
lån.
Bestyrelsen for støtteforeningen i 2020 er:
Louise Groth-Michelsen (formand)
Dorthea Funder Kaas
Travis Lind Thornton
Suppleanter:
Kim Kock-Hansen
Louise Kuhre
Birgitte Udengaard

Hvis I ønsker at give mere støtte
til Bornholms Højskole end
medlemskab af Skolekredsen,
vil vi opfordre til at man giver
et støttebeløb på 200 kr.
pr. indbetaler. Dermed vil
højskolen kunne opnå status
som almenvelgørende og altså
momsrefusion. Indbetal de 200 kr.
(per person der ønsker at støtte)
på reg. nr.0658 konto: 6570100120
eller Mobile Pay 82025 (HUSK:
skriv navn og støttebeløb i feltet).
Vi takker meget for støtten!! Hvis
man har lyst, må man meget
gerne gentage denne indbetaling
næste år, så vi også næste år og
de kommende år får status som
almenvelgørende. Tusind tak for
støtten.

Almindingsvej 35
3720 Aakirkeby
+45 5697 4077
kontor@bornholmshojskole.dk

