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Årsskrift for
Bornholms Højskole 2021
Formandens forord
af Steen Colberg Jensen

Velkommen til Bornholms Højskoles
årsskrift, hvor en lang række af skolens
ansatte og elever vil levere interessante
indlæg om hverdagen på skolen.
Disse indlæg vidner om en engageret
personkreds og et meget bredt funderet
fællesskab på Bornholms Højskole.
2021 blev året, hvor Bornholms Højskole,
på trods af en række udfordringer, tog
endnu et stort skridt hen imod stabil drift.
Med stabil drift mener jeg en tilstand, hvor
elevtallet er nogenlunde ensartet fra år til
år, og hvor budgetgrundlaget følgeligt er
tilsvarende stabilt.

Skolens tidssvarende og attraktive
kursustilbud har sammen med et godt
socialt miljø bidraget til, at skolens elevtal
er stabiliseret på et godt og højt niveau - ja
faktisk tæt på maksimum i forhold til vores
rammer - hvilket har været bestyrelsens og
ledelsens helt grundlæggende fokus.
Som I vil kunne læse på de følgende
sider, har det været et begivenhedsrigt år:
med corona igen, gavmilde bornholmske
fonde, glade elever og kursister, dygtige
og engagerede folk på alle poster, og sidst
men ikke mindst en ny forstander, som
sammen med alle på og omkring Bornholms
Højskole, skal tegne fremtiden for skolen.
God læselyst.

Bornholms Højskoles bestyrelse fra venstre: Jan Paul, Louise Groth Michelsen, Kim Kock-Hansen,
Pernille Holmberg, Maibritt Jönsson, Birger Nissen, Jens Peter Kofoed og Steen Colberg Jensen
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Fra udsigtsposten
i 2022
- en kort refleksion
af forstander Solveig Thorborg

I skrivende stund er vi allerede nået frem
til andet kvartal 2022. Vi kan fra denne
udsigtspost melde at den praksis og de
strategier, der blev anlagt i 2020-21, fortsat
styrkes. De samarbejdsmodeller og de
organisatoriske beslutninger, der blev
truffet, er fortsat det grundlag vi danner
skole på. Vi har igen i denne periode
omtrent fuldt hus med 62 elever på
forårsholdet.
Bestyrelsen for Elevforeningen er i
samarbejde med skolens kræfter ved at

formgive det første træf for gamle og
fremtidige elever i august 2022.
Efter corona har vi kunnet genåbne skolen
for øens borgere, som det har været praksis
i mange gode år, hvor skolen var et sted,
man samledes kulturelt. Dengang som nu.
Da jeg selv først begyndte som forstander
1. oktober 2021, har vi på redaktionen bedt
flere kolleger om at berette fra månederne
inden min start. Simon Lund Koefoed er
skolens keramiklærer siden 2006, Anita

Gjedsted startede i køkkenet for 21 år siden
og er højskolens køkkenleder. Johan RønnLandbo var elev på skolen i foråret 2021 og
har siden arbejdet, først som assisterende
lærer og siden selvstændigt, som lærer
her på skolen i 2021-2022. Tidligere elever
fortæller om deres forhold til højskolen,
og min forgænger, Niels Glahn, giver et
levende indblik i et sommerkursus på cykel.
Ønsket er, at du, kære læser, mod enden
af din læsning vil have fået et indtryk af
skolens liv og virke, som det formede sig i

året 2021. Skulle du få lyst til at følge skolen
på nærmere hold året igennem, kan du
tilmelde sig skolens nyhedsbrev. Du kan
også melde dig ind i Skolekredsen. Hvordan
kan du læse på side 26.

Bornholms Højskole — Årsskrift 2021

6

Kreation af Anne Cirkolas billedkunst-elevhold

Året, der gik
- af forstander fra 1. oktober 2021,
Solveig Thorborg
En smuk dag i september, den første
mandag i måneden, modtog vi 58 elever til
efterårets lange kursus. Jeg havde skrevet
kontrakt med skolens bestyrelse i de første
dage af august og var i fuldt sving med at
afslutte mit tidligere job og gøre klar til min
flytning fra København til Almindingen.
Jeg skulle først starte som skolens nye
forstander pr. 1. oktober, men jeg tog
naturligvis over for at velkomme det hold,
som jeg en måned senere skulle overtage
fra Niels Glahn. Solsikker og bonderoser
blomstrede, der var frodigt i gårdhaven, og
solen strålede.
Niels og skolens stab startede holdet op,
så det var en velfungerende gruppe, da
jeg ankom. Den 3. oktober afholdt vi vores
første ”Syng, Spis og Snak” arrangement for
offentligheden, og det var animerende at
møde både nye og gamle støtter af skolen.
De unge og vores gæster lod snakken gå
livligt, guidet af tidligere kulturradiovært
fra P1 Helle Solvang, der var vores indbudte
gæst. Skolens billedkunsthold havde pyntet
smukt med sensommerens blomster, frugt
og grønt i form af store ansigter rundt om
på skolen.

I oktober rejste vores elever med et hold
lærere på studietur til Berlin. For mange
var det deres første gensyn med udlandet
efter et år med corona. Her på skolen var
den uge optaget af 120 elever fra Krogerup,
der nød Bornholm og vores højskole på
deres studietur. Glade og tilfredse stemmer
flød ned ad gangene. Sammenligningerne
mellem deres højskole og denne, som de
besøgte, faldt tydeligt ud til begges fordel.
Vores elever var opfindsomme med
temafester, lege, spil, poesiaften,
Højskolepolet, som er en tilpasset version
af debatformen fra Mads og Monopolet,
og meget andet. Med værkstedslærerne
lavede eleverne en veloplagt og smuk

udstilling fra deres værkstedsfag, og
Meningsdannerholdet var i avisen
med Klimamarch i Rønne. Forårs- og
efterårsholdets elever har tilsammen stået
for opførelsen af tre overnatningsshelters
i højskolens baghave. De har ryddet op
i vores drivhus og holdt efterårsfester
derinde. De har sanket spiseligt fra naturen,
og de har klatret, taget kajakcertifikat,
cyklet, dykket og overnattet rundt om på
øen med faget Outdoor. Vores outdoorlærer
Anders Petersen solgte sit adventurefirma,
og skolens bestyrelse købte hans
velassorterede udstyrs- og grejpark. Det er
derfor med skolens eget udstyr, eleverne
drager afsted til eventyrlige naturoplevelser.
Musiklokalet har også fået opgraderet sit

udstyr og med to veloplagte, musikalske,
helt unge lærere som undervisere. Med
hovedfaget Krop og Sind førtes eleverne
gennem psykologiske indsigter og kropslige
erfaringer med mange yogaformer.
Da jeg selv først deltog i årets sidste tre
måneder af det intense højskoleliv, har jeg
bedt flere af mine kolleger beskrive deres
oplevelse af året i få ord, og særligt de
første tre kvartaler. Hvad stikker ud for dem
som de særligt mindeværdige momenter
i 2021? Så, resten fører en lille håndfuld
medarbejdere og engagerede, tidligere
elever os igennem.
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Det fede ved højskole er, at man tager afsted
med en idé og et mål, og kommer hjem med
noget helt andet og meget bedre.
Outdoor lærte mig at sige “jeg kan godt” og
selvom jeg havde planlagt at læse medicin, er
jeg nu ved at uddanne mig til friluftsvejleder.
Man skal tage afsted for at udforske verden,
fællesskabet og sig selv.
Marie Witt, foråret 21
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Tre nedslag
i 2021
af keramiklærer
Simon Lund Koefoed

1

Den længe
ventede start

I efteråret 2020 var der ikke noget langt
kursus på Bornholms Højskole, og da
Delta-varianten ramte Danmark ved juletid,
blev store dele af samfundet atter lukket
ned. Med andre ord var der meget stille på
højskolen i meget lang tid. Det viste sig at
være stilheden før stormen.
Med Niels Glahn og hans dygtige
kompetencer i spidsen, og godt hjulpet

af at de danske unge ikke så nemt kunne
komme ud at opleve verden, lykkedes det
at få fyldt elevholdet på forårssemesteret
til bristepunktet. 1. marts fik Bornholms
Højskole, som den eneste højskole i landet,
lov til at åbne op og modtage hele 58 glade,
unge og edderspændte elever. Så mange
er aldrig før startet på et langt kursus på
Bornholms Højskole!
Eleverne ankom sidst på eftermiddagen,
og på et øjeblik forvandledes Højskolen
fra at være tomme kulisser til et sted,
der summede af glade stemmer og en

rigtig god energi. Efter indkvartering og
lidt aftensmad var der en time til lige
at lande, før der skulle synges fra den
nye højskolesangbog. Spontant satte
alle eleverne sig ned i dagligstuen i de
nyindkøbte sofagrupper og begyndte
at spille spil og lære hinanden at kende.
Det var som om, at de unge menneskers
forudgående isolation derhjemme havde
efterladt et savn og vakuum af socialt
samvær, der nu blev forløst.
Denne intense energi prægede elevholdet
resten af semesteret. De var særdeles

socialt aktive og initiativrige, sådan at
der bl.a. hen over de efterfølgende godt
tre måneder blev arrangeret en ny stor
temafest stort set hver weekend.
På mange måder blev dette elevhold for
mig en milepæl i højskolens historie, både
i et kvalitativt og kvantitativt perspektiv.
“Milepælen” blev markeret ved, at alle
eleverne i slutningen af opholdet lavede
en lille flise i keramik, som blev samlet til et
relief, der i øjeblikket hænger udvendig på
sydvæggen af keramikværkstedet.
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for første gang. Det er helt tydeligt, at de
unge, der i disse år går på højskolen, elsker
fællessang.
Derfor var det et tilbud, vi ikke kunne
sige nej til, da DR2 inviterede Bornholms
Højskole til at være med til at deltage i
“Live fra Højskolesangbogen” søndag
den 25. april 2021. De knap 20 sange, der
skulle synges fra Bornholm, blev flittigt
indstuderet i ugerne op til, så de rigtigt kom
ind under huden på eleverne.
Vores fine gymnastiksal dannede rammen
og var fyldt med kameraer og projektører.
Ane Cortzen blev fløjet ind og agerede
vært i de sammenlagt halvanden time,
der blev transmitteret live fra Bornholms
Højskole. Og midt i det hele stod vores søde
og skønne elever og strålede med deres
smil, medens de sang sig ind i hjerterne
på tusindvis af danskere bag skærmene.
Smukkere og bedre eksponering af
højskolen kunne vi ikke have drømt om.

2

Et nyt
team

Rigtig mange danskere oplevede coronaåret 2020 som et annus horribilis, hvor
livsbaner tog små og store drejninger. Dette
gjaldt også for en del lærere og personale
på højskolen. Det betød også, at det ikke
bare var eleverne, der trådte ind i en ny
ramme, men at der også var ansat en del

nye kolleger, for hvem forårssemestret bød
på deres første elevhold.
Det er som nyt kollegium i den situation
meget svært ikke at opleve, at man
engang imellem etablerer vejen, mens
man kører. Heldigvis herskede der fra
starten en stor grad af glæde, humor,
tillid og respekt for hinandens kvaliteter,
og et stort engagement, hvor der blev
gået til opgaverne med energi, kløgt og

frygtløshed. Dertil kom god ledelse og en
generel omsorg for hinanden.

3

Live fra Højskolesangbogen

I november 2020 udkom den 19. udgave af
Højskolesangbogen, hvor en hel del rigtig
gode nye og ældre sange er kommet med
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Køkkenåret
2021
af Anita Gjedsted

Køkkenet var klar til at modtage elever den
4. januar, men covid-19 ville noget andet,
så vi ventede og ventede. Endelig ankom
vores 58 dejlige elever den 1. marts, og
skolen summede igen af liv. Køkkenet var
udfordret på, at vi ikke havde haft mulighed
for at forberede noget efter to måneders
nedlukning. Men vi tog den på erfaringen,
og fik lavet en dejlig første uge for vores
elever.
I løbet af foråret underviste jeg i
madlavning. Udfordringen var den store
spredning på elevernes madkundskaber.
Nogle havde aldrig været i et køkken
før, mens én havde taget to semestre
på Kokkeskolen, men alle lærte noget af
hinanden og fik snakket sammen om smag,
servering, og der blev selvfølgelig hygget.
Personligt synes jeg, at det var et hårdt år,
da vi manglede personale og kom skævt
i gang efter coronanedlukningen. Dog

klarede vi skærene med hjælp fra andre
afdelinger på skolen, og en medhjælp der
kom to dage om ugen.
Ved sommertid tog vi afsked med
eleverne efter en pragtfuld uge med
vores eget folkemøde og socialt samvær.
Sommerskolen er som vanligt en tid, hvor
mange kommer i en uge eller to og på
mange måder holder ferie og tanker op
socialt og fagligt. Udfordringen her var
i sommeren 2021 at få nok varer hjem
til køkkenet, da producenterne havde
lukket ned på grund af covid-19. Specielt
manglede vi økologiske varer, som vi bruger
rigtigt meget.
Den 6. september startede 58 nye elever,
som bidrog med liv og glæde på skolen.
Vores nye tiltag i dette efterår var bålmad
for alle eleverne ved bålpladsen; en aktivitet
der helt sikkert er kommet for at blive.

Det er så hyggeligt, og med hjælp fra
pedellerne bliver det også overkommeligt.
En stor tak til dem, der tænder op i bålet og
indretter bålpladsen hyggeligt med bænke
og buffetborde.
Vi har sagt farvel til Sanne Barkov, som er
gået på efterløn og Stina My Jørgensen, der
ville prøve noget andet.
Velkommen til Marius Theilade Ipsen, som
skulle hjælpe lidt i nogle måneder før han

skulle ud at rejse, men dette har covid-19
også sat en stopper for, så han har heldigvis
valgt at blive indtil maj 2023. Velkommen
til Malthe Aslak Thøgersen, som startede 1.
oktober; han er uddannet kok og er en ung
bornholmer, der er kommet tilbage til øen.
Christian Rasmussen og jeg er stadig på
vores pind, og jeg havde fornøjelsen af at
fejre 20 års jubilæum den 1. juli 2021; en
dejlig dag.
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2021
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Facts og betragtninger om
kurser og kursusdeltagerne
af kursussekretær Nina Holm Clausen

563 120
Antal kursister på
sommerens korte kurser:

De mest populære korte kurser i 2021 var
Keramik, Akvarel, Kunstuger, Vandring,
Outdoor, Cykel og Linedance. Den typiske
alder på kursisterne fra de korte kurser
var 50+ til 89. Outdoor tiltrak dog yngre
kursister i alderen 25-35. Der var tilmeldt
væsentlig flere kvinder end mænd.
Mændene, vi havde på kurserne, var
hovedsagelig tilmeldt sammen med deres
ægtefælle/partner.
Vandrekurser og ”Bornholm”-kurser ligger
gerne tidligt på sommeren og tiltrækker
det ældre og pensionerede publikum.
Kunstkurserne må gerne ligge lidt senere på
sommeren, da en del af deltagerne ikke er
gået på pension endnu – og nogle af ugerne
ligger i Bornholms Kunstuger.

Yoga
Yoga
Strik
Linedance
Keramik (14 dages kursus)
Højsommer
Højsommer
Bornholm på kryds og tværs
Sensommer
Vandring
Vandring
Outdoor
Naturens mønstre
Cykel
Cykel
Kunstuger (14 dages kursus)
Golf
Golf
Akvarel (14 dages kursus)

Antal kursister på de lange
kurser:

18
22
16
40
16
31
22
39
45
46
45
20
20
29
31
48
22
24
29

Kursuskode U7, Forår 2021 (24 uger)
- forkortet til 16 uger pga. Covid19
(9 unge mænd)

46

Kursuskode U9, Forår 2021 (16 uger)
– sammenlagt med U7
(2 mænd)

16

Kursuskode V1, Efterår 2021 (15 uger)
(6 unge mænd)

58

Gennemsnitsalderen på de lange kurser
ligger et sted mellem 21 og 23 år. Der er
ganske få, der er sidst i 20’erne og først i
30’erne. Vi har haft enkelte elever på 50-60
år.
Der var i 2021 en klar overvægt af unge
kvinder på vores lange kursusophold.
En tendens er, at de unge mænd ofte er
længere om at tage beslutningen om at
tage på højskole end kvinderne.
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Indblik i de lange kursers fag
gennem forstanderens tale til
elevudstillingen i december 2021
af Solveig Thorborg

Fra elevudstillingen dec. 2021

I 2021 havde vi hovedfagene: Keramik,
Glas, Billedkunst, Smykker, Krop og Sind
samt Meningsdanner. Vi havde mange
tilvalgsfag, hvoraf der her blot skal nævnes
Jordforbindelse, Tekstil, Kend din egen
kop (et kortere forløb i keramikværkstedet
end A-faget), Croquis, Yoga, Det sociale
menneske, Heksekreds, Lav din egen kniv
og Musik.
Da vi afsluttede opholdet i december
kulminerede forløbene med en udstilling,
og på næste side findes udstillingstalen,
som blev holdt i skolens gårdhave med hvid
gløgg og flagermuslamper.

At kende sin egen kop
Fra formløst til formgivet, fra blødt og varmt,
fra koldt og hårdt, fra meningsløst til noget
der har en betydning.

14

Fra elevudstillingen dec. 2021
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At kende sin egen kop og sin egen krop!
Sit eget åndedrag og sine egne celler, sin
egen holdning, sin egen styrke og sin egen
begrænsning.
At give form, at tage form,
At sætte en retning, at navngive en tanke.
At kende sin krop, sin kop og skabe sin egen
kniv. At kende sit netværk, og skabe fletværk
og strikværk af nål og tråd og med strikkende
pinde.

I havkantens brænding – i det det bløde sand
dyrkede I yoga og løb ud i badevandet først
lunt så isnende koldt. Og I klatrede på de
stejle og hårde men livfulde klippevægge. I
Med sin egen krop at turde tag’ et hop
Ud i krumspring og kreativitetens vildspor, nej blev varme og fulde af stolthed.
sandspor og jeres egne musikalske lydspor.
Tomme papirer har I fyldt med farver, og
vægge har I prydet med masker … og tegnet
I står med en hård og kold glasklump der
andres kroppe i croquis. Kend din egen streg.
bliver varm i jeres behandling og gløder og
bliver større og rundes med hulhed i midten
Små bitte ting, der ikke synes af noget, har
ved jeres pust.
I sat sammen og givet form, så vi nu kan se
jeres smukke smykker – fyldt at skønheds
En blød uformelig klump ler tager form og
betydning. Gaver til jer selv og mennesker I
bliver hård i jeres mangfoldige former af
holder af.
brændinger.

Og en håndfuld af jer har åndfuldt sat ord
på tingene og søgt ind i en forståelse af
skævheden i denne her verden, som af og til
(temmelig ofte) ser ud til at dreje mere skævt
end jeres kammeraters første forsøg på den
keramiske drejeskive. I har søgt at finde noget
mening med galskaben og sætte ord og
paroler på alt fra klimamarch til heksejagt.
Nu skal vi se jeres udstilling af jeres mange
timers og mange dages arbejde – og jeg
glæder mig!
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Forstanderens
afskedstale
til fest den 17.
december 2021
Nå, E21 som I så smukt hedder på jeres
flotte T-shirts. What a team! Er der noget jeg
mener at jeg godt kan sige med rette om
jeres hold, så er det ’team spirit’ – så har jeg
vist ikke sagt for meget! Jeres sammenhold
vil blive husket længe på her på skolen.
Dream Team, Creative Team, Outdoor &
Indoor Team. ”Plads til alle” er jeres slogan.
Som det ser ud lige nu med Coronaudmeldingerne er vi også alle så heldige, at
vi når at knibe jer igennem uden en for tidlig
hjemsendelse!! Så vi kan også kalde jer for
vores super heldige Knib Team!
Da jeg startede her, var I allerede i fuldt
sving med at skabe jeres skole. Der var en
ufrivillige pause mellem Niels’ afrejse, og at
jeg så småt begyndte at fatte hvordan dette
og hint fungerede. I opfandt egne løsninger
alene og sammen med skoles stab, og hjalp

mig godt på vej ind i jeres dagligdag. I har
udfyldt jeres tildelte roller på højskolefora,
rengøringsgrupper, morgensamling og
køkkenenheder helt uafhængigt af sådan en
som mig.
Vi har talt om postkort til jer selv eller
”notes to self”. Sådan nogen kan have en
vældig kraft og vi så også, hvordan det
bragte tårer forleden da vi fik oplæsninger
af nogle af jeres. For et halvt liv siden skrev
jeg selv – uden at vide det en ”note to self”.
En dag, da jeg var på jeres alder +~ 5 år,
sad jeg på et gulv i Andesbjergene omgivet
af ecuadorianske musikere og skrev en
spontan vision: Jeg ønsker at skabe et hus
med lys indeni, der stråler ud i mørket til
glæde for mange.
Og sådan et hus bor jeg i nu! Midt i
Almindingeskoven.

Forbi markerne og ude i skoven står
klipperne og ned ad klipperne fosser
vintervandet. Her findes vildgæs der
skræpper og traner der skriger, mens
kvæget brøler blidt. Og lige der ligger vores
skole. Og fra vores skole kaster vi lys langt
ud ad vinduerne ud i vintermørket. Her går
jeres livlige snak, her danser, synger og
strikker I. Her støtter I hinanden gennem
svære følelser og tanker på dette her helt
specielle tidspunkt i jeres liv imellem før
og efter opholdet. For nogen af jer en
pause, for nogen en afslutning af noget,
for nogen en ny begyndelse. For nogen et
skift af retning. Men mere end blot at være
et mellemrum er højskoleopholdet også
en reel del af jeres liv nu. Her har I udfoldet
foretagsomhed og udvist kreativ udfoldelse,
varme og omsorg. Sådan et hold er I,
Holdet E21.

Der stod faktisk i min gamle vision at jeg
ville bygge sådan et hus med lys. Men jeg
har jo altså hverken skabt eller bygget dette
hus – noget skal man have forærende. Så
jeg har sammen med jer fået lov at stille mig
som den pt sidst-ankomne af mennesker,
der skabte dette her sted, helt tilbage fra
1856 i Østermarie og 1893 i disse bygninger.
De elever, den stab og de forstandere stod
selv på skuldrene af andre. Og … helt i
grundvolden sidder Grundtvig og Christen
Kold – sammen med dem og det, som de
blev formet af. Den arv er vi en levende
og pulserende del af, vores hus lyser ud i
vintermørket og om sommeren, når vi ses
igen i august, vil I holde sommernætterne
vågne. Uden jer intet pulserende liv – uden
jer ikke nogen højskole.
Skål for E21, Sweet Team.
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På cykelkurser
sommeren 2021
af forstander indtil 30. september 2021
Niels Glahn
bommert at føre 30 cyklister i ring ved at
”Min kone og jeg er lige kommet hjem fra
dreje til venstre en gang for tidligt, så der
vores årlige Cikelkursus – denne gang på
Bornholm, hvor Bornholms Højskole havde kom en tur op ad bakke på ekstra 4 km.
Men det blev ikke omsat i vrede, men i
planlagt ture. En pragtfuld uge, hvor vi
kom rundt i alle Bornholms verdenshjørner håneretten resten af ugen og is til alle på
Niels’ regning ved Jons Kapel.
og fik godt med højdemetre i benene.
Stejle stigninger og hurtige nedkørsler
Det fortæller også om den fine stemning,
og kombineret med pauser hvor vi
der kan opstå, når 32
kunne køle os af i
cyklister i alderen fra
havet inden næste
midt 30’erne til op i
strabadserende rute.
80’erne cykler Bornholm
Vi kan varmt anbefale
rundt sammen over 5
lytterne at booke ind
dage.
på cikelkurser og
være sammen med
På de 5 dage kørte vi
ligesindede, der har
på kryds og tværs, fra
samme intention om
Deltager på cykelkursus i juni 2021
syd til nord, badede
et godt cikelkursus for
ved Hasle, gjorde
alle.”
holdt ved Helligpeder,
Vang, Hammershus og kørte hjem over
Sådan skrev en kursist ind til radioens P2
Slotslyngen. Vi så rundkirke, Gudhjem,
om sit kursus på Bornholms Højskole i
Svaneke, Dueodde, Almindingen,
sommeren 2021, og denne fine anbefaling
Paradisbakkerne, Nexø med Martin
rammer stemningen på de to ugekurser,
Andersen Nexøs hus, Snogebæk,
vi afholdt sidste sommer, meget fint. Og
Dueodde… Cykelture på mellem 180 og
beskrivelsen skal ovenikøbet ses med
250 kilometer, hvis man også cyklede hjem,
afsæt i, at undertegnede kursusleder, på
hvor man kunne have taget bussen. Nogle
den allerførste dag, lavede den eklatante

”En pragtfuld uge,
hvor vi kom rundt
i alle Bornholms
verdenshjørner.”

var rutinerede cyklister, som brugte egen
pedalkraft, og andre brugte elcykler til at
komme rundt. Men alle var enige om, at det
skulle foregå i fælles tempo og med pauser
til at opleve den skønne, bornholmske natur
uden at sidde på ”ciklen”.
Disse dejlige ture var selvfølgelig omgivet
af morgensamlinger, foredragsaftner,
sangaften og festaften, som foregik
sammen med de sideløbende hold, der var
på skolen i samme periode.
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I came to Bornholm and it’s
højskole because my loss of
creativity. Luckily I found it again
after my stay at the school.
Both glass and ceramics inspired
me so much that I continued
with it in Copenhagen. I’m now
part of both a ceramic and a
glass workshop trying to explore
these fields even more.
Mandy Rep, foråret 21
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Det fortæller fire elever
om 2021 på Bornholms
Højskole
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Først elev og så lærer,
i året der gik
Interview med
Johan Rønn-Landbo
ved Solveig Thorborg
Hvordan har det været at opleve 2021
først som elev og siden som lærer her på
Bornholms Højskole – hvordan har den
rejse været for dig? Og hvad kan vi andre
lære af den?
Jeg følte mig meget klar til at blive lærer
og prøve at se det hele udefra. Og de
klichefyldte dynamikker man kan se, når
man ikke selv er en del af dem som elev.
Den stress og den utålmodighed, jeg havde
som elev, kunne jeg se gentog sig på alle
overgangene. Det at møde en masse nye
mennesker kan være vildt hårdt, men
det kan også styrke ens opfattelse af at
være en del af et fællesskab. Den stress
og utålmodighed viser sig for mig som
værende vigtigt for at trænge ind i ens
højskoleophold – og er ikke noget der skal
forsøges at afhjælpes. Jeg ved, at jeg ville
få samme stress og utålmodighed, hvis jeg

skulle starte på et højskoleophold igen. I
sin essens handler de følelser om at ville
præstere det bedste for fællesskabet,
og når man har mulighed for at dyrke et
fællesskab, bliver ens drivkraft så meget
mere forstærket, fordi man allerede fra
starten af kan mærke, at det kan blive stort.
Hvordan har det været at træde et skridt
tilbage og se det udefra?
Jeg synes, at det er fantastisk at se den
kærlighed, som kan strømme igennem
ethvert højskoleophold. Det er fantastisk at
kunne facilitere nogle rum og være med til
at skabe magi for eleverne. Og se hvordan
det bliver grebet og eftertænkt.
Hvordan sikrer du balancen mellem
at være den helt unge lærer med nylig

eleverfaring og så ikke at være en del af
elevgruppen?
Det handler om at tage udgangspunkt i
min faglighed og tage mig selv seriøst.
Men også at være ærlig omkring det at vi
kommer fra den samme generation, og jeg
er ikke mere, end hvad de er. Jeg ser det
kun som en fordel, at jeg nok kan forstå lidt
bedre, hvilke ting vi i vores generation går
og slås med i 2021 end mine ældre kolleger.
Loyalitetskonflikt, er det noget du
kender?
Ja, det kender jeg godt. Men der må jeg
bare sige, at jeg kender min besøgstid og
ved, hvornår jeg skal byde ind, og hvornår
jeg skal trække mig.

Hvilke redskaber bruger du?
Jeg tror, det er noget med, at jeg er tro
overfor mig selv og aldrig må lyve, men
også at jeg kan trække mig, selvom det er
lige ved at blive sjov til ’bar-mave-fest på
floor’. Jeg kan lige præcis mærke, hvornår
jeg lige skal tænke mig om, og hvad jeg kan
sige eller ikke bør udtale mig om.
Hvordan mærker du at din tid som elev har
forberedt dig på at kunne det?
Det handler om indlevelse. Jeg kan sætte
mig ind i elevernes sted – men kender
også samtalerne på personalemøderne, de
pædagogiske overvejelser og skolens mål.
Og dermed kan jeg også pejle ind i, hvad
der gavnligt for helheden at dele på tværs
af grupperne, og hvad der ikke ville være
opbyggeligt. Det har været en stor læring
for mig og super sjovt.
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Folkemøde i
baghaven
Af elev på Meningsdannerholdet F21
og praktikant på F22, Linea Sveistrup

Forestil dig bornholmsk sommer, når den er
bedst, og med et fyldigt program spækket
med gode minder og vigtige samtaler.
Folkemødet i Allinge 2021 var underlagt en
række Corona-restriktioner, men Bornholms
Højskole ville ikke give op og flyttede ånden
fra Allinge ind i højskolens egen baghave.
Meningsdannerholdet stod for programmet
sammen med lærer Laura Kristensen og
forstander Niels Glahn. Vi var især optaget
af temaer som klimakampen, aktivisme og
unges trivsel. Programmet bød på taler
fra Klimabevægelsen, workshops med
bl.a. Head Space og vores egne, bedste
højskoleaktiviteter fra højskoleopholdet
såsom “Højskole-polet” i Festhaven,
radiobiograf i Drivhuset og fællessang i
Solgården. Vi genopfriskede de øjeblikke,
vi havde holdt allermest af under opholdet og vigtigst af alt var de fulde af højskoleånd.
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Lige så berigende var en dejlig koncert
med Katinka i Solgården med fuglefløjt,
lyskæder, guirlander, velskænkede fadøl fra
Svaneke Bryghus og hjemmelavede drinks
på rabarber og gran med inspiration fra
vores sanketure i faget Jordforbindelse med
Thomas Guldbæk. Det var vildt så meget vi
kunne skabe sammen. Der blev både grint
og grædt. Det blev en oplevelse vi aldrig
glemmer. En mindeværdig afslutning på
vores ophold på Bornholms Højskole. Tak til
alle på Meningsdannerholdet F21, Christian
Maack, Christoffer J. Graby, Fie Besser,
Hans Erik Jacobsen, Jonas S. Jensen, Kasper
Ø. Sommer, Oscar Rosenkilde og Sofie L.
Rasmussen.
Jeg ved at skolen fortsætter Bornholms
Højskoles Folkemøde på næste forårshold,
for jeg er blevet bedt om at hjælpe til med
at udforme version 2, af vores Folkemøde
2022.
Det er oplagt at elever på højskolens
forårshold bruger noget af deres faglige
tid på Meningsdannerholdet til at knytte
kontakter med lokale aktører og hvert år
deltager på Folkemødet som en afslutning
af deres højskoleophold.

21
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Masser af højskole
- to forløb i træk
af Christoffer Graby og Sidse Jensen

Jeg hedder Christoffer og er 26 år. Jeg har
skrevet denne artikel i samarbejde med
Sidse på 21 år. Vi gik begge på Bornholms
Højskole på forårssemestret i 2021, og vi
har begge valgt at gå på højskole igen.
Sidse valgte at fortsætte som genganger på
Bornholms Højskole i efteråret 2021, mens
jeg selv valgte at drage mod Nørgaards
Højskole i foråret 2022. Vores oplevelser
med at gå på højskole igen har både lignet
hinanden, men også været forskellige. Det
vil vi gerne dele med jer.

fokus på det sociale højskoleliv. Men fordi
hendes fokus lå på det sociale højskoleliv,
stod hun også tilbage med en følelse
af, at hun ikke var blevet færdig med at
fordybe sig i fagene. Især glasfaget træk
meget i Sidse, hvorfor hun stod med valget
mellem Engelsholm Højskole og Bornholms
Højskole, da disse er de eneste højskoler
i Danmark med glaspusteri. Sidse valgte
Bornholms Højskole, grundet hendes gode
oplevelse med lærerne, og det dejlige og
trygge sted som skolen er.

Hvorfor tage på højskole
igen?

Jeg selv valgte derimod det længere
forårshold i foråret 22, og på en anden
højskole end Bornholms Højskole. At
det blev Nørgaards Højskole i stedet for
Bornholms Højskole var for at få en helt
anden oplevelse end den, som Bornholms
Højskole gav mig. Min beslutning om at
tage på højskole igen var meget nem, da
mit ophold på Bornholms Højskole i foråret
2021 var den bedste periode i mit liv, og
jeg havde derfor besluttet mig at tage på
højskole igen under selvsamme ophold.

Sidses valg om at blive genganger har
flere årsager. I første omgang tog hun
på højskole i foråret 2021 for at få nye
oplevelser, lære sig selv bedre at kende,
for at udtrykke sig kreativt, og for at finde
ud af hvad hun vil. Hun gik med en følelse
af, at hendes ophold under foråret 2021 var
en fortryllende periode på 3½ måneder,
hvor hun lærte meget om sig selv og havde

Hvordan var det at gå på
højskole anden gang?
Både Sidse og jeg havde en oplevelse af, at
det på nogle områder var nemmere at starte
på vores andet ophold end på vores første.
På første ophold delte de fleste elever
oplevelsen af, at alle andre omkring dem var
hurtigere til at få venner end dem selv, og vi
havde derfor alle været lidt nervøse for, om
vi nu også ville passe ind og få gode venner.
Som gengangere oplevede vi begge en
mere tilbagelænet tilgang til det hele, og
vi hvilede i tanken om, at det nok skulle gå.
Vi var mindre nervøse for ikke at passe ind,
for det hele gik jo så godt første gang, og
vi havde en mindre grad af FOMO (fear of
missing out - angst for ikke at være med,
hvor tingene sker), hvis man ikke lige sad og
var social i pejsestuen hver aften. Samtidig
gik det pludselig op for os, hvor meget vi
havde udviklet os på vores første ophold. Vi
havde begge en fornemmelse af, at vi havde
ændret os meget som personer, fra da vi
startede på vores første højskoleophold.

Men alt var ikke nemmere. Det var meget
udfordrende for os begge at stå med
følelsen af, at man nu var startet på et nyt
højskoleophold, men at de mennesker, man
skulle bruge de næste måneder med ikke
var “de rigtige” fra det tidligere ophold.
En følelse af, at det da umuligt kunne blive
lige så fantastisk en oplevelse, som det
var første gang. At “magien” så at sige var
forsvundet. For mit eget vedkommende
føles mit nuværende ophold på Nørgaards
Højskole mindre magisk, end da jeg gik på
Bornholms Højskole sidste forår. Men for
Sidse har den magiske oplevelse fra sidste
forår fortsat ind i efteråret, så det hele for
hende har føltes som ét langt ophold i
stedet for to, men blot hvor vennerne var
skiftet ud undervejs.
Hvilket ophold har så været bedst? Og kan
det overhovedet sammenlignes? Svaret må
ligge i, at udgangspunktet for opholdende
har været helt forskellige. På den ene side
kan andet ophold aldrig måle sig med det
første, da den personlige udvikling på det
første ophold er størst. Men omvendt har
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Sidse en følelse af, at hun kunne få mere
ud af andet ophold, da hun fandt sig selv
på første ophold, og at “hendes glas derfor
var blevet større, så der kunne være mere
i”, som hun selv formulerer det. Med andre
ord, hun havde mere plads til at rumme de
gode oplevelser, sociale relationer, og den
kunstneriske udfoldelse og udvikling på
glas- og keramikfagene. Og det skyldes i
høj grad, at hun, ligesom jeg selv, har set
på andet ophold med andre øjne end det
første.
Sidse oplevede nogle interessante forskelle
mellem de to ophold. Efterårsholdet var
mere roligt, med mere tid til hygge med
spil, sang og strik i pejsestuen, mens
forårsholdet var præget af et højere tempo.
Om det skyldes andre elever, eller om det
blot er fordi efteråret går mod indehygge
modsat foråret, der går mod sol og sommer
med energiske boldspil udendørs, med og
uden øl, er ikke til at vide. Det kan måske
også skyldes, at Sidse selv har udviklet sig
og derfor har mere ro på sig selv.
For mit eget vedkommende har jeg også
oplevet en stor forskel mellem foråret 2021
på Bornholms Højskole og foråret 2022 på
Nørgaards Højskole. Skolerne er meget
forskellige på mange områder, hvoraf jeg
vil beskrive de to væsentligste: eleverne og
skolens rammer.
For det første er eleverne meget
anderledes, både i antal, køn og alder.
Nørgaards Højskole har næsten dobbelt så
mange elever som Bornholms Højskole, og
kønsfordelingen er langt mere lige, med

under 2 kvindelige elever pr. mandlige
elev mod de 5 kvindelige elever pr.
mandlige elev på mit ophold på Bornholms
Højskole. Gennemsnitsalderen er også
lige et par år lavere med meget få elever
over 25. Det giver nogle andre præmisser
for det sociale samvær. For mig var det
rart at opleve at blive en del af sociale
grupper på Bornholms Højskole bestående
udelukkende af det modsatte køn, for det
havde jeg ikke prøvet før. Det har givet mig
en positiv personlig udvikling, og jeg tror,
at det har gjort det meget nemmere for mig
at blive en del af lignende sociale grupper
på Nørgaards Højskole, hvor jeg nok ellers
primært havde engageret mig i grupper

af eget køn. At opleve en social kontekst,
hvor mit eget køn så at sige har været på
udebane på den måde, er jeg derfor dybt
taknemmelig for.
For det andet har skolens rammer
ift. ledelse og fag også været meget
forskellige. Bornholms Højskole havde
været lidt presset i årene op til at vores
hold begyndte, så skolen startede på flere
områder på en frisk med forårssemestret
2021. Nørgaards Højskole har fundet en
rytme, som synes at virke for dem, både ift.
ledelse og regler, og også ift. fagudbud og
fagenes opbygning. Det meste, der sker, har
været prøvet før. Det står i kontrast til mit

ophold på Bornholms Højskole. Her skulle
en del udformes undervejs, så vores ophold
nærmest blev lidt af en prototype for,
hvordan skolen skal drives fremadrettet. Det
gav en vidunderlig frihed og tillid til, at vi
elever kunne forme skolen, men også nogle
udfordringer i at nogle ting på fagene ikke
fungerede optimalt endnu. Jeg synes, at det
er ret fantastisk at have fået lov til at opleve
begge tilgange på godt og ondt. Og så må
man bare konstatere, at uanset de mange
forskelle så eksisterer der den samme
højskoleånd, som giver den der fortryllende
stemning og det sociale fællesskab, som
alle os, der har gået på højskole, kender og
mindes med stor glæde.
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For altid
vores højskole
- dit bidrag
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Elevudstillingen efteråret 2021 med tidligere forstander
Karsten Thorborg (1988 - 2006) som gæst
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Vi slipper ikke
Bornholms Højskole
- elevforeningen
af bestyrelsesmedlem
Mathilde Nevers

Minderne er noget af det sjoveste at være
fælles om. Fester og minder.
Det var nøjagtig et år siden, vi for første
gang skulle forholde os til konsekvenserne
af corona. Vi havde gået hjemme i to
måneder og trippet for at højskolerne
skulle åbne, og heldige som vi var, åbnede
vores som den første. Det sitrede i os for
at komme ud og være en del af et nyt
fællesskab og dyrke nogle fede interesser.
De fleste havde aldrig set skolen, og mange
havde meldt sig ind i sidste øjeblik, da
højskolen åbnede. Alligevel blev det en
perlegruppe på ca. 60 mennesker, der
samledes på, hvad der skulle vise sig at
blive et yndlingssted: Bornholms Højskole.
Da vi nåede mod enden af vores ophold,
kunne vi mærke, at vi slet ikke havde fået
nok af højskolelivet og den frihed og glæde,
der fyldte os der. Vi blev nødt til at finde en
måde, hvorpå vi kunne holde fast i noget

af alt det. Derfor kom vi frem til, at en god
løsning ville være at oprette en elevforening
til at samle os på højskolen en gang om
året, og som kunne binde os til hinanden
gennem forskellige arrangementer, når vi
atter er tilbage ved hverdagen.

Jeg fik en masse dejlige venskaber på
Bornholm, men som jo lige pludselig ikke
var på Bornholm længere, men i stedet
spredt ud over hele landet. Selv flyttede
jeg fra Fyn til Århus, bl.a. for at komme lidt
tættere på nogle af højskolevennerne, men
det rykkede mig så også længere væk fra
andre.

har oplevet højskolelivet
med, for sammen kan vi
genopleve opholdet ved at
dele vores minder. For jeg
blev forelsket i Bornholms
Højskole. Aldrig før havde
jeg haft en så lang periode
i mit liv, hvor jeg elskede
alle tidspunkter af døgnet,
alle ugens dage, lige højt.
Mindet om det sted er
vigtigt for mig at bevare,
men mest af alt, fordi det
inkluderer nogle fantastiske
venskaber. Så hver gang
jeg mødes med de mennesker, vil vi tænke
tilbage på tiden i værkstederne, den
smukke ø, hyggen i pejsestuen, festerne,
den gode mad.

Jeg har størst glæde af de minder, jeg
deler med andre. Derfor er det også
vigtigt at få talt med mange af dem, jeg

For helt at forstå den begejstring for
højskolelivet, som vi deler, må man næsten
have prøvet det selv. Og udover vores eget

Det er også i den til tider travle hverdag,
at vi skal huske at være gode til at
kommunikere.
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”Aldrig før havde
jeg haft en så lang
periode i mit liv,
hvor jeg elskede
alle tidspunkter af
døgnet, alle ugens
dage, lige højt.”
Mathilde Nevers
elevhold er nogle af de få, der kan forstå
magien i vores minder, de andre elevhold,
så med dem vil vi udveksle minder. Og det
vil vi bl.a. gøre ved festlige lejligheder for at
gøre det endnu sjovere og dejligere. Det er
dét, som er elevforeningens formål.
Vi vil i elevforeningen gerne blive ved med
at holde højskoleånden i live med bl.a.
sange, samvær og solstrålehistorier. Vi har
et håb for, at kærligheden til højskolen bliver
givet videre til de kommende årgange, og at
vi får skabt en elevforening, der fastholder
os i den, så foreningen på sigt kan vokse sig
så stor, at vi kan lave lokale afdelinger, der
samler os til højskolesang, vidensdeling,
fredagsøl og andet godt, der minder os om,
hvor dejligt vi havde det på Bornholm. Vi er
også på nuværende tidspunkt i gang med
planlægningen af et sommermøde, KrølleBølledage, som skal tage os gamle elever
tilbage til Bornholm og højskoleaktiviteterne
for en stund. Vi glæder os meget til det
videre arbejde med elevforeningen og til
at møde en masse mennesker, der deler
begejstringen for lige netop Bornholms
Højskole.

Elevforeningens bestyrelse består af:
Bestyrelsesmedlemmer
- Cecilie Jensen (F21), forperson
- Sol Hendrup (F21), næstforperson
- Christoffer Graby (F21), sekretær
- Jonas Steiner Jensen (F21), kasserer
- Johan Rønn-Landbo (F21)
- Mathilde Lindhardt Nevers (F21)
- Emma Farr (F21)
- Lea Lundell (E21)
- Frida Moesgaard Bjerre (E21)

Suppleanter
- Linea Sveistrup (F21)
- Anne Maj Jensen (F21)

Bornholms Højskole — Årsskrift 2021

27

Skolekredsen
En opfordring til dig,
der holder af højskolen
Som medlem af Skolekredsen har du
stemmeret til højskolens generalforsamling
VED PERSONLIGT FREMMØDE (næste
gang 31. maj 2022), hvor højskolens
bestyrelse vælges. Du har også mulighed
for at deltage i særlige arrangementer og
events på skolen – og får en indbydelse før
offentligheden, så du kan nå at sikre sig en
plads.
Det koster 100 kr. årligt at være medlem.
Pengene kan overføres til Nordea reg.nr.
0658 konto nr. 3489227621 med angivelse
af navn, adresse, e-mail og telefonnummer.
Der kan også betales via Mobilepay 836137
eller du komme ind på vores kontor mellem
kl. 8-14.

Hvis du herudover har lyst til at give en
støtte på 200 kr. støtter du højskolens
status som ’almenvelgørende’ og sikrer
skolen en delvis momsfritagelse. Beløbet
mærkes ”Støtte” ved indbetaling. Det er
en betydningsfuld hjælp for skolen, om du
vælger at indbetale dette beløb.
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Jeg tog på højskolen for at
dygtiggøre mig inden for
guldsmedefaget, som jeg havde
et stort ønske om at være i.
Jeg var på forårsholdet i 2019,
starter på guldsmedeskolen i
januar 2021 og nu, i februar 2022
fik jeg min læreplads, så jeg nu
kan færdiggøre min uddannelse
som guldsmed.
Takket være højskolen fik jeg
dygtiggjort mig og fik gode
chancer for at komme ind på
guldsmedeskolen.
Oven i det har jeg også fået
nogle venner, som er kommet
ind i mit liv for at blive.
Fie Djernis, foråret 2019
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Solveig Thorborg
Forstander

Håkan Stolfer
Forstanders partner
Højskolemedarbejder
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Medarbejdere
2021

Helle B. Hansen
Økonomiansvarlig

Nina Holm Clausen
Skolesekretær

Simon Lund Koefoed
Højskolelærer
Hovedfag: Keramik

Rikke Lehrskov Andersen
Højskolelærer
Hovedfag: Smykker
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Jacob Lungholt
Højskolelærer
Hovedfag: Glas

Laura Kristensen
Højskolelærer
Hovedfag: Meningsdanner

Anne Cirkola
Højskolelærer
Hovedfag: Billedkunst

Anders Pedersen
Højskolelærer
Hovedfag: Outdoor/friluftsliv

Tilde L. Hansen
Højskolelærer
Hovedfag: Sind og krop

Thomas Guldbæk
Timelærer
Valgfag

Jonathan Duvier
Timelærer
Outdoor og valgfag

Susanne Søllund
Højskolelærer
Hovedfag: Keramik
Valgfag: Tekstil

Hjalte Hviid Mikkelsen
Højskolelærer
Musik og valgfag

Johan Rønn-Landbo
Højskolelærer
Musik og valgfag
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Pernille Mouritsen
Vikar
Hovedfag: Smykker

Anita Gjedsted
Køkkenleder

Malthe Aslak Thøgersen
Kok

Christian Rasmussen
Ernæringsassistent

Marius Theilade Ipsen
Køkkenassistent

Bjarne Ipsen
Pedel

Klaus Kofoed
Pedelmedhjælper

Michael Holm
Pedelmedhjælper

Johan Erik Granström
Pedelmedhjælper

Birthe Pedersen
Oldfrue

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

