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SOMMERHILSEN FRA SKALDEPANDEN

Fuck, hvor var det fedt! Det var så fedt at 
gå på højskole … 3., 4., 5. juni har været 
begivenhedsrige dage på Egmont Højskolen. 
Vi startede fredag aften med Big Fies Big 
Band, som havde solist med – Ingrid Dahl 
alias Charlotte Fich. Det var fedt! Lørdag 
kom forældrene, som kunne deltage i det, 
der er højskole – ud på havet, ind til koret, 
ned til maling, Hous og højskolens historie, 
nordisk mytologi, etik og sundhed, klatring 
– højskole for en dag afsluttende med flot 
middag, musik og video fra eleverne. 

Søndag blev Søsportcentrets havneudvidelse 
og boligernes tilgængelighedsforbedringer 
indviet. Ferieboligerne har fået et ekstra ba-
deværelse. Der er lavet loftkran, skydedørene 
er blevet automatiske og i det hele taget er 
boligerne blevet væsentligt forbedrede. Hav-
nen er ikke til at kende igen. Minitolverne 
og de andre både er flyttet hen til værftet. 
Der er lavet ramper og flydebroer og alt er 
blevet tilgængeligt og hensigtsmæssigt. Pris 
næsten 10 millioner og det fejrede vi så 
søndag formiddag. Frokosten blev indtaget 
i 13 graders varme og bestod af grillmad og 
fiskebord.

Hele selskabet flyttede sig derefter ned ved 
tehuset, hvor pedellerne havde stillet stole 
og talerstol frem. Kirsten Brosbøl, vores 
nye folketingsmedlem fra Odder-Skander-
borg kredsen, indledte med betragtninger 
om grundlovens betydning for ligestilling. 
For 90 år siden fik også kvinder ret til at 
deltage i den demokratiske proces. Tidligere 
sundhedsminister Ester Larsen, som er ble-
vet formand for Det centrale Handicapråd, 
tog herefter over og tog udgangspunkt i den 
samfundsændring, som skete for 60 år siden, 

da 2. verdenskrig sluttede. 
Ester Larsen kredsede 
omkring det tema, som 
den mest grusomme 
krig var et udtryk 
for. Dagen sluttede 
af med en stand-up 
højskolelærer, Michael 
Pedersen, sekunderet af 
mig selv som undersæt-
ter. Vi har prøvet at 
få fat i mange af de 
kendte, Anne Marie 
Helger, Jacob Haugaard, 
Jan Gintberg, men alle måtte melde forfald, 
så det blev Michael og mig, der skulle runde 
Grundlovsarrangementet af med et humori-
stisk indslag. Var vi nervøse? Ok ja. Hvad nu, 
hvis de ikke forstod Michaels budskab og min 
undersættelse? Men der blev heldigvis grint 
og det blev fattet, at Michaels ”våbenfør 
mand”  blev til ”åbenøret and”.

Kommunikation er en vanskelig kunst. Det 
at forstå hinanden er vigtigt for fællesska-
bet. For øjeblikket forstår vi ikke helt, hvad 
der sker i vores eget lille land. I 2007 skal 
amterne nedlægges og kommuneantallet 
skæres ned fra 278 til knap 100. Vi mærker 
den usikkerhed, der er blandt de ansatte i 
amter og kommuner, men vi mærker også 
den usikkerhed om fremtidig finansiering 
for mennesker med handicap, især hvis de 
vil på højskole. Det skal ikke være nogen 
hemmelighed, at vi har ledige pladser til det 
kommende efterår. 

Men som I kan se, både på skolens hjemme-
side og elevforeningens hjemmeside, så har 
vi det godt med masser af aktiviteter, masser 
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af optimisme og stort engagement i alt det 
nye, som er på vej. I kan også i bladet læse 
om vores udlandsrejser, som igen i år var en 
kæmpesucces, uanset om man var med fly til 
fjerne destinationer eller blot bevægede sig 
ned i middelhavsområdet i H. C. Andersens 
fodspor.

Den 25. juni tager vi afsked med endnu et 
fantastisk elevhold, som bliver sendt tilbage 
til virkeligheden med forståelsen af, hvad 
fællesskab og samtale betyder for at sikre 
solidariteten, den enkeltes myndighed og 
et værdigt liv.

Rigtig god sommer og på gensyn på skolen 
til oktober!

De bedste hilsner

Ole

Kirsten Brosbøl (MF) fhv. sundhedsminister Ester Larsen (MF)
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SIDEN SIDST
Til Elevforeningens Medlemmer juni 2005

Så er det igen et år siden Den Lille Grønne 
sidst udkom - igen har det været et år med 
masser af aktiviteter på Egmont Højskolen. 

Det er med stor glæde, at vi kan konstatere 
at der fortsat er stor interesse for at være 
elev på Egmont. Her på forårsholdet har der 
været 130 elever, hvilket betyder at der har 
været fuldt hus. Det er utrolig flot når man 
samtidig kan høre at der er mage højskoler 
der har store problemer fortsat.

Det ser også ud til at der er stor interesse for 
sommerkurserne, der kører i i ugerne 27, 28, 
29, 30 og 31. Flere af kurserne er allerede 
fyldt, så der bliver igen fuld gang i den på 
Egmont over hele sommeren, med masser 
af aktiviteter. 

Efterårsholdet, der starter til august er 
stadigvæk ikke fyldt, så hvis du skulle have 
lyst til et spændende højskoleophold er det 
muligt på efterårsholdet. En ting er sikkert; 
på Egmont sker der noget. 

Sidste år i august blev den nye elevfløj de 
20 nye handicapvenlige værelser taget i 
brug, den nye elevfløj har vist sig at fun-
gere rigtigt god, og de elever der har boet 
der har været meget tilfredse med det. Det 
er planen at de nye værelser skal supplere 
de eksisterende på Egmont, da der er ved 
at være et behov for at de fleste værelser i 
hovedbygningen på Egmont trænger til at 
blive renoveret. 

Der arbejdes forsat hårdt på at skaffe penge 
til udvidelse af idrætshallen fra som nu at 
være en 1/2 hal, til at blive en hel idrætshal, 
og gerne med en svømmehal i enden, hvilket 
kan blive superspændende. 

Hou havn har igennem de sidste par år gen-
nemgående udvidelse og renovering af det 
eksisterende. Det har betydet at Egmont har 
fået etableret et helt nut havneanlæg til 
bådene der bruges til søsportcenteret, et 
super flot anlæg med alle de hjælpemidler 
og faciliteter der hører til. Søsportcenterets 
nye havneanlæg blev indviet grundlovsdag 
med alt den pomp og pragt det fortjener. ”Et 
stort tillykke med det nye anlæg”.   

Den 1. november 2006 kan Egmont Højsko-
lens fejre 50 års jubilæum. Hvor der selvføl-
gelig skal være en kæmpe fest. Planlægnin-
gen er i fuld gang, så jubilæet vil uden tvivl 
blive fejret efter alle kunstens regler. 

Hvis du skulle ligge inde med noget spæn-
dende materiale, som kan bidrage til Egmont 
Højskolens historie, eller har en god historie, 
er vi meget interesserede i at høre fra dig. 

I Elevforeningen kan vi fortsat konstatere 
en stor interesse for at være medlem. Vi kan 
også konstatere at Elevforeningens medlem-
mer er meget interesserede i at følge med i, 
hvad der sker på Egmont. En af de mulighe-
der, der bliver benyttet, er Elevforeningens 
hjemmeside, som løbende bliver opdateret 
– adressen er:

elevforening.egmont-hs.dk

Elevforeningen startede sidste efterår med at 
sende nyhedsbrev ud til dem, elevforeningen 
har E-mail adresser på. Er du er interesseret 
i at modtage et nyhedsbrev på mail én gang 
i kvartalet og har en mail adresse, så send 
din adresse til Jens Bork "jb@jbork.dk". Du 
kan også sende din mailadresse via elevfor-
eningens hjemmeside.
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Flyvetur 
Den første tur flyver til Cypern i uge 34. Der 
har været stor interesse for turen, som blev 
solgt på rekordtid. I skrivende stund er der 
30, der skal med på turen. Alle, der skal med 
på turen, ønskes en rigtig god tur. 

Sommersjov I Hou 2005 
Elevforeningen er igen i år med til at arrange-
re sommerkursus i uge 28, i samarbejde med 
Dansk Handicap Forbunds Ungdomskreds og 
Muskelsvind Ungdom. Det er syvende gang vi 
samarbejder med DHF’s ungdomskreds - Mu-
skelsvind Ungdom er med for tredje gang. I 
år har der været stor interesse for at komme 
med til sommersjov. Kurset blev hurtigt fyldt 
til bristepunktet - som det ser ud i skrivende 
stund, er der 135 deltagere. Interessen er så 
stor, at der er venteliste for at komme med. 
For de, der er optaget, ser det ud til at blive 
en forrygende spændende uge med masser af 
spændende aktiviteter. Egmont sørger altid 
for at der godt vejr i den uge. 

Elevstævnet 2005 
Elevstævnet ligger i år i weekenden den 
28.–30. oktober og vi er for længst startet 
med at planlægge stævnet. 

Sidste år havde vi et rekordstort antal del-
tagere; godt 560 mennesker samlet til fest-
middagen lørdag aften. Vi havde delt festen 
lørdag aften, til både hallen og spisesalen. 
Det var anden gang vi prøvede det og vi har 
fået indtryk af at der ikke var nogen, der 
havde noget imod at festen blev afholdt 2 
steder, og at det fungerede med storskærmen 
i spisesalen. 

For at være sikker på at huske weekenden, 
sæt kryds i kalenderen med det samme. 

Der vil omkring 1. september blive sendt in-
vitation ud til Elevforeningens medlemmer. 

Materiale til Årsskriftet 
Deadline for materiale til Egmont Højskolens 
årsskrift er den 15. november 2005. Vi håber 
du vil skrive om, hvad du oplever, eller synes 
der er relevant for årsskriftet – vi glæder os 
til at høre fra dig. 

Elevforeningen ønsker alle en rigtig god 
sommer, og vi glæder os til at se rigtig 
mange af jer til stævnet den 28.–30. ok-
tober 2005. 

»VI MØDES PÅ EGMONT«

Tue West spiller ved Sommerjov i Hou 2004
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  Japan er på mange måder et rigt land. 
Mennesker med handicap i Japan lever 
stadig i en stærk afhængighed til fami-
lien. Et besøg fra Egmont Højskolen giver 
japanske handicaporganisationer styrke 
til at kæmpe fir bedre forhold og tro på 
fremtiden.

Det japanske samfund har været i hastig 
vækst de sidste 50 år. Som samlet nation 
er japanerne blevet rigere, men det er ikke 
smittet af på forholdene for mennesker med 
handicap. I Japan lever de stadig i et dybt 
afhængighedsforhold til deres familie.

”Danske mennesker med handicap har større 
muligheder end japanerne med handicap. 
Der er stor forskel på den praktiske hjælp, 
mennesker med handicap får. I Japan er 
det familien, der hjælper personen med 
handicap. Det giver dem mindre mulighed 
for at deltage aktivt i samfundet”, fortæller 
højskoleelev Michael Køpke. 

Michael Køpke læser jura på Københavns 
universitet, men har taget en pause, hvor 
han er højskoleelev på Egmont Højskolen 
ved Hou. Allerede da han så højskolens 
program, vidste han, at han gerne ville 
med på studietur til Japan. I løbet af de 
14 dage højskolen var i Japan, fik Michael 
og de andre højskoleelever en fornemmelse 
af, hvordan mennesker med handicap lever 
i Japan. Michael har selv et sjældent handi-
cap, osteoporse imperfektum, som betyder, 
at hans knogler brækker let og at han er lille 
af vækst. Michael sidder i kørestol og har 
brug for hjælp til det meste. Han ansætter 
selv sine hjælpere efter servicelovens §77. 

Respekt for mennesker 
Mødet med den japanske kultur var en stor 
oplevelse. Forholdene for mennesker med 
handicap er væsentlige dårligere, men Mi-
chael Køpke understreger, at han mødte en 
stor respekt for menneske med handicap. 

”Jeg oplevede, at japanerne havde en 
ægte respekt for den enkelte person med 
handicap. Jeg syntes det er meget vigtigt 
at fokusere på det enkelte menneske og at 
mennesker er forskellige. Der kan vi måske 
lære noget af japanerne”, fortæller Michael 
Køpke. 

Selvstændighed i høj kurs
Besøget i Japan viste, at det for mennesker 
med handicap er svært at opnå et selv-
stændigt liv. På det økonomiske område får 
mennesker med handicap i Japan en mindre 
pension, som de også skal bruge til at få den 
hjælp, de har brug for. 

”Japanere med handicap vil gerne kunne 
klare sig selv. De vil gerne have mulighed 
for at deltage aktivt i samfundet. Derfor vil 
de gerne kunne råde over en hjælpeordning. 
Der tror jeg det var vigtigt for dem at høre 
om vores hjælpeordning”, fortæller Michael 
Køpke. 

Unde private besøg oplevede eleverne fra 
Egmont Højskolen, hvad japanernes afhæn-
gighed betyder i hverdagen for mennesker 
med handicap. Michael boede ved en familie, 
hvor en de voksne sønner var spastiker. Hans 
afhængighed gjorde et stort indtryk.

”Jeg boede privat nogle dage. Der var en 
spastiker, som boede hos sin familie. Det var 
familien, der var hans hjælpere. Han havde 

DANSK HANDICAPPOLITIK BANER VEJ FOR JAPANERE
– af Michael Pedersen, højskolelærer
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en enkelt ansat, men hun var der kun noget 
af tiden. Resten af tiden var han afhængig 
af sin familie. Det ville vi nok have løst på 
en anden måde i Danmark”, siger Michael 
Køpke.  

Det er Michaels fornemmelse, at uafhængig-
hed til familien står øverst på de japanske 
handicaporganisationers ønskeliste. Han 
tror, at Egmont Højskolens besøg kan være 
med til at sætte skub i en proces. 

”De var meget interesserede i at høre om 
hjælpeordningen. Det tror jeg er noget af 
det, de japanske handicaporganisationer 
vil kæmpe hårdt for at få indført”, siger 
Michael Køpke. 

Politisk rejse
Egmont Højskolens rejse til Japan har flere 
formål. For Michael Køpke og mange øvrige 
elever med handicap på Egmont Højskolen 
er det en enestående mulighed for at få en 
rejse til et fjernt land. Men også i Japan 
åbner Egmont Højskolens rejse muligheder 
for mennesker med handicap. Højskolelærer 
Yutaka Kataoka har en årrække arbejdet 
med at formidle dansk handicappolitik til 
Japan. Selvom det går langsomt, skønner 
han, at et besøg fra Egmont Højskolen har 
stor betydning.

”Vores besøg giver handicaporganisationerne 
i Japan en tro på, at det kan lade sig gøre at 
kæmpe nogle ting igennem. Man kan sige at 
vi viser vej. Det giver dem håb fordi de ser 
der er muligheder. Mennesker med handicap i 
Japan aner intet, om hvordan tingene kunne 
være og hvad der kan lade sig gøre”, fortæl-
ler Yutaka Kataoka.

I løbet af studieturen deltog eleverne i flere 
møder, hvor der blev fortalt om, hvordan 
mennesker med handicap lever i henholds-
vis Japan og Danmark. Den viden japanerne 

får er vigtig, når de skal kæmpe for bedre 
forhold. 

”Jeg tror, det var godt for Japanerne at møde 
elever fra Egmont Højskolen. På den måde 
fik de kendskab til det danske system på det 
sociale område. Men det var også meget vig-
tigt, at vi fik kendskab til, hvordan japanere 
med handicap lever. På den måde blev det 
politisk”, siger Michael Køpke. 

”Det er meget vigtigt, at japanske mennesker 
med handicap bliver gode til at organisere 
sig. Med en stærk paraplyorganisation tror 
jeg, at de har mulighed for at få deres øn-
sker igennem. Det er også det, de danske 
handicaporganisationer har erfaret”, fastslår 
Yutaka Kataoka. 

Svært at blive forsikret
Egmont Højskolens studierejser er plan-
lagte, så eleverne er af sted under trygge 
forhold. Michael Køpkes specielle handicap 
betød, at der kom uforudsete problemer i 
planlægningen. 

”Der opstod det problem, at der ikke var for-
sikringsselskaber, som ville forsikre mig. Eg-
mont Højskolen valgte, at gå ind at dække, 
hvis der skulle ske mig noget. Det gjorde der 
heldigvis ikke”, griner Michael Køpke. 

På rejsen viste det sig, at være stort set 
uden problemer at have osteoporse imper-
fektum. Michael Køpke er glad for, at Egmont 
Højskolen valgte at gå ind med en garanti, 
så han kunne få mulighed for at komme til 
Japan. Han ser tilbage på rejsen som en 
stor oplevelse. 

”Mit handicap betyder, at jeg bliver hurtigt 
træt. Der var mange flyveture på rejsen, det 
syntes jeg var hårdt, men turen gik godt som 
helhed”, siger Michael Køpke. 
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  Forholdene for mennesker med handicap 
i Danmark og i Ghana er vidt forskellige. 
Egmont Højskolen havde en gruppe elever 
med handicaps med på studietur til 
Ghana i starten af april. Indtrykkene har 
sat sig dybe spor hos højskoleelev Kaare 
Jøhnson.

Overalt på Jorden lever der mennesker med 
handicap. Det er altid forbundet med pro-
blemer, at have et handicap. Alligevel måtte 
Kaare Jøhnson sande, at de forhold han lever 
under i Danmark er væsentlig bedre, end dem 
mennesker med handicap tilbydes i Ghana. 

”I Danmark kan vi få alt hvad vi peger på, 
det kan mennesker med handicap ikke i 
Ghana Det har været godt for mig at se, 
hvordan mennesker med handicap kan leve 
under helt andre forhold. De har ikke de go-
der og muligheder, som jeg har herhjemme 
i Danmark”, siger Kaare Jøhnson. 

Kaare Jøhnson er oprindeligt fra Varde, men 
har de sidste tre år været elev på Egmont 
Højskolen ved Hou. Kaare har en halvsidig 
lammelse efter hjernebetændelse. Hjemme 
klarer Kaare sig nogenlunde selv, men når 
der skal gåes over længere afstande, bruger 
Kaare kørestol. I foråret har Kaare valgt at gå 
på Egmont Højskolens internationale linie. 

Åbner øjne
Egmont Højskolen har i snart 50 år været 
den højskole i Danmark, der har de bedste 
forhold for mennesker med handicap. Det 
betyder, at der på skolen er en stor viden om 
de forhold, mennesker med handicap lever 
under. Højskolen ønsker, at eleverne også 
skal kende til, at der lever mennesker med 

DE FÅR IKKE HVAD DE PEGER PÅ
– af Michael Pedersen, højskolelærer

handicap under helt andre forhold end de 
danske andre steder i Verden. 

”Ideen med international linie er, at ele-
verne skal vide noget mere om tredje verdens 
lande. De skal også vide noget om forholdet 
mellem nord og syd. Der er indlagt en rejse 
på international linie, hvor eleverne ople-
ver, hvordan forholdene i den tredje Verden 
er for mennesker med handicap”, fortæller 
højskolelære Peter Nielsen. 

Det var nysgerrigheden, som fik Kaare til at 
melde sig på international linie. Efter tre år 
på Egmont Højskolen følte han det var på 
tide, at der skulle ske noget nyt. 

”Jeg valgte international linie i foråret, fordi 
jeg gerne ville vide mere om Afrikas kultur. 
Før vi tog derned, forberedte vi os ved at se 
en masse film, høre foredrag og snakke me-
get om, hvad vi skulle ned til. Alligevel blev 
jeg overrasket, da vi kom derned”, fortæller 
Kaare Jøhnson. 

Kaare blev især overrasket over den fat-
tigdom, han mødte i Ghana. Til trods for 
den gode forberedelse hjemmefra, gjorde 
det dybt indtryk på ham, at der var så stor 
forskel på fattige og rige. 

”Det var forfærdeligt at se, hvor fattige de er, 
da tænkte jeg på, hvor heldige vi er i Dan-
mark. Når vi kørte forbi mennesker, kunne 
vi tydeligt se, at de ikke havde nogle penge. 
Jeg blev overrasket over, at det var sådan”, 
indrømmer Kaare Jøhnson.

Vigtigt besøg
De danske højskoleelever med handicap var 
med til at ændre holdningen til mennesker 
med handicap i Ghana. I Ghana er det en 
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udbredt opfattelse, at hvide ikke kan have 
et handicap. 

”Det betød meget for dem at se, at en hvid 
person også kan sidde i kørestol. En del men-
nesker dernede, tror ikke, at en hvis person 
kan have et handicap. Der syntes jeg det er 
vigtigt at vise dem, at det kan man godt”, 
siger Kaare Jøhnson. 

Holdningen til mennesker med handicap æn-
dres ved, at der sættes fokus på området. 
Egmont Højskolen var gæster hos organisa-
tionen Ghana Society of Physically Disabled 
(GSPD). Besøget fra Danmark giver den 
Ghanesiske handicaporganisation mulighed 
for at markere sig.

”Når vi kommer derned fra et vestligt land og 
besøger den lokale handicaporganisation, så 
giver det enormt fokus på organisationens 
arbejde. Det giver præstige at vi kommer fra 
et vestligt land og gør noget sammen med 
dem. Det kræver respekt omkring handicap-
organisationen”, siger Peter Nielsen. 

Peter Nielsen peger på, at nogle af Egmont 
Højskolens elever har handicaps, som man 
ikke kender til i Ghana, fordi mennesker med 
de handicaps dør, før de bliver ret gamle. Der 
er derfor etiske overvejelser bag, når Egmont 
Højskolen viser, at mennesker med de han-
dicaps er værdige mennesker, som man bør 
lave aktiviteter for. Det er en holdning, som 
Egmont Højskolen gerne vil formidle andre 
steder i Verden. 

Idræt gør stærk
I løbet af de 16 dage, Egmont Højskolen 
besøgte Ghana var skolen med til at afvikle 
to workshops om handicapidræt. Udover læ-
rer og elever fra Egmont Højskolen deltog 
der også repræsentanter fra Dansk Handi-
capidræt Forbund på rejsen. Forbundet er 
netop gået i gang med at projekt, som skal 

gøre handicapidræt til en integreret del af 
GSPD. 

”Vores to workshops var om handicapidræt. 
Men det var ikke blot for at lære dem kon-
krete redskaber til at dyrke idræt. Ideen 
var lige så meget at vise dem, at idræt kan 
være med til at styrke deres organisation. 
Det giver engagement blandt medlemmerne 
at dyrke idræt”, fortæller Peter Nielsen. 

Det er målsætningen, at handicapidrætten 
skal give flere engagerede medlemmer til 
GSPD. Med flere engagerede medlemmer 
står organisationen stærkere, når de skal 
kæmpe for bedre forhold for mennesker 
med handicap. 

Bøvlet værd
Der blev også tid til at se lidt på den afri-
kanske kultur. Eleverne fra Egmont Højskolen 
besøgte to forter, som tidligere har været på 
danske hænder. Her hørte de historien om 
hvordan danskere hentede slaver i Ghana, for 
at sejle dem til De Vestindiske Øer. De var på 
afrikansk marked. Overalt hvor de var, mødte 
de mennesker. Af og til kunne det godt være 
lidt anstrengende. 

”Jeg blev overrasket over, at Ghaneserne var 
så nærgående. De kom meget tæt på. De 
ville have at jeg skulle købe alt muligt af 
dem. Selvom at jeg sagde nej, blev de ved 
at komme igen”, fortæller Kaare Jøhnson 
med et smil. 

De praktiske forhold i Ghana var også helt 
anderledes end i Danmark. Kaare oplevede, 
at selvom alting var mere besværligt end 
hjemme, så var strabadserne på turen ikke 
nok til at opveje den store oplevelse, som 
rejsen var. 
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Hou Sø sport cen ter

Udsigt til ha vet
– hver dag…

Villavej 25 · Hou · 8300 Odder · www.hou-seasport.dk · tlf. 87 81 79 99 · fax 87 81 79 79
en naturlig ferie – også for kørestolsbrugere

  Intet mindre end et godt til bud 
i Øst jyl land, lige ud til Kat te gat. 
Fe rie hu se med 8 sen ge plad ser, tv, 
ra dio og bræn de ovn.

  Området har asfalteret sti sy stem, 
tennis, beach-vol ley og 150 me ter 
ba de bro – og ik ke nok med det, alt 
er han di cap eg net ind ret tet med god 
plads til kørestole.

  Tror du det ik ke, så ring ef ter en 
bro chu re på tlf. 87 81 79 99, eller se 
vo res hjem me si de på Internettet:

     www.hou-seasport.dk

SPECIALTILBUD
for elevforeningens med lem mer

i 2005:
Uge 46, 47, 48, 49, 50, 51 

 for én uge kr. 1.250,–

”Det var svært at komme rundt i 
gaderne. Der er åbne kloakker, så 
der er mange fl ere forhindringer 
end på gaden i Danmark. Det 
var også svære at komme ind i 
bussen, fordi trinene er højere 
end herhjemme. Alligevel var 
turen en stor oplevelse for mig. 
Jeg kunne godt fi nde på at tage 
derned igen en gang. Jeg er ikke 
blevet afskrækket”, siger Kaare 
Jøhnson. 



12 13

  Sarah Varberg er handicaphjælper på 
Egmont Højskolen. På forårets studietur 
var Sarah sammen sin arbejdsgiver i New 
York. Det betyder meget for hende i dag, 
at hun var med til at give en ung mand 
med handicap en oplevelse, som ellers 
aldrig ville have fået.

Sarah Varberg var på studietur med Egmont 
Højskolen til New York. Samtidigt med 
at hun var med som elev, var hun også 
handicaphjælper for en ung mand. Hun er 
hjælper for den samme mand til hverdag på 
Egmont Højskolen, men hun synes, det var 
en specielt dejlig oplevelse, at være hjælper 
på studietur.

”Det betød meget for ham, at begge hans 
faste hjælpere godt ville med på rejsen. 
Det var dejligt, at være med til at gøre det 
muligt, at han fik den oplevelse.” fortæller 
Sarah Varberg.

Sarah og hendes arbejdsgiver er begge 
elever på Egmont Højskolen i Hou. Det er 
almindelig folkehøjskole, som siden den blev 
stiftet har haft en målsætning om, at give 
mennesker med handicap samme mulighed 
for et højskoleophold som andre unge. En af 
forudsætningerne for at det kan lade sig gøre 
er, at eleverne med handicap har hjælpere 
med på højskolen. I undervisningssituatio-
ner er hjælperne almindelige højskoleelever, 
men i fritiden fungerer de som hjælpere. Det 
er en løsning, som giver personen med han-
dicap mulighed for at være højskoleelev og 
som gør det økonomisk muligt for hjælperne 
at tage på højskole.

JEG GJORDE DET MULIGT AT HAN FIK EN OPLEVELSE
– af Michael Pedersen, højskolelærer

Praktiske overvejelser
Sarah Varberg forudså, at det ville være hårdt 
at være hjælper på studietur. Hjemme på 
Egmont Højskolen er forholdene indrettet 
til, at mennesker med store handicap kan 
få hverdagen til at fungere på en let måde. 
Der er store toiletter, ingen trapper og andre 
barriere, som gør det vanskeligt at færdes 
i kørestol. Sådan er det ikke altid uden for 
skolen.

”De ting jeg tænkte på før rejsen var mange 
praktiske ting. Hvad skulle vi huske at have 
med? Vi skulle arbejde under andre forhold 
end herhjemme. Så det var vigtigt at over-
veje, hvad vi skulle tage med af hjælpemid-
ler, badestol, kørestol og sådan noget.” Siger 
Sarah Varberg

I USA er der gjort meget ud af tilgængelig-
hed for mennesker med handicap. Det viste 
sig, at det ikke var noget problem at komme 
rundt i byen.

”Tilgængeligheden for kørestole i New York 
var mange gange bedre end i Danmark. Der 
var ramper, så man kunne komme ind i næ-
sten alle butikker. Selvom der var mange 
mennesker, var det let at komme rundt med 
kørestol i New York. Alle busser havde lifte, 
så det var let at benytte den offentlige tra-
fik.” Siger Sarah Varberg

Hårdt arbejde
Studieturen var ikke kun fysisk hårdt for 
hjælperne. Forholdene, som var anderledes 
end derhjemme, betød, at man som hjælper 
var sammen med sin arbejdsgiver langt mere 
end derhjemme, fordi der var brug for mere 
hjælp end derhjemme.
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”Når jeg arbejdede som hjælper, krævede det 
mere, end det gør når vi arbejder på højsko-
len. Man er på arbejde hele tiden, det kan 
godt være hårdt.” Fortæller Sarah Varberg

Sarah Varbergs arbejdsgiver havde to hjæl-
pere med. De skiftedes til at arbejde to dage 
og have to dage fri. 

” Det var selvfølgelig fysisk hårdt, hvis man 
havde haft to vagter i streg, og brugeren sta-
digvæk gerne ville opleve en masse. Men der 
havde vi den holdning, at vi var på studietur 
og skulle opleve noget. Så måtte vi slappe 
af, når vi kom hjem.” Siger Sarah Varberg

Stærkt fællesskab
Den intense arbejdsrelation var med til at 
vise Sarah Varberg sider af hendes arbejds-
giver, som hun ellers ikke ville have kendt. 
Sammen med sin kollega 
kom hun ind på sin arbejds-
giver på en helt ny måde.

” Det var godt, at få en fæl-
les oplevelse med ham jeg 
er hjælper for. Jeg og den 
anden hjælper oplevede, at 
vi kom ind på vores bruger 
på en anden måde. Det var 
dejligt, at være med til at 
gøre det muligt at han fik 
den oplevelse.” Fastslår Sa-
rah Varberg

Der var 22 elever med fra 
Egmont Højskolen. Hotellet 
var rimeligt primitivt, så alle 
pigerne boede sammen på en 
sovesal og drengene på en 
anden. Der var mennesker 
omkring en hele døgnet.

” Stemningen blandt os ele-
ver var at vi skulle opleve en 
masse og at kørestolene ikke 
skulle være en hindring, jeg 

tror at det betød meget for turen, at vi havde 
det udgangspunkt” Fastslår Sarah Varberg

En rigtig storby
Det var en stor oplevelse for alle, at være 
i New York. Eleverne fra Egmont Højskolen 
oplevede, at amerikanerne var venlige og 
imødekommende. Det gjorde ting lettere og 
gav et anderledes syn på amerikanere.

” Selvom der var mange mennesker, var det 
let at komme rundt med kørestol i New York. 
Alle busser havde lifte, så det var let at 
benytte den offentlige trafik. Vi oplevede, 
at folk i New York er venligt stemt overfor 
mennesker med handicap. Amerikanerne var 
meget hjælpsomme. I busserne kørte man 
gratis, hvis man havde et handicap eller var 
hjælper. Skulle vi ind nogle steder, hvor der 

var kø, fik vi altid fortrinsret 
og kom ind før andre. Det 
var dejligt at opleve, at 
det kunne lade sig gøre at 
komme rundt og at vi kunne 
opleve en masse, selvom vi 
havde kørestole med.” Siger 
Sarah Varberg

New York som storby var en 
oplevelse i sig selv. Eleverne 
fra Egmont Højskolen så kul-
turelle ting i New York, var 
en tur på Ground Zero og på 
Manhattan. For mange af 
eleverne var turen til New 
York en storbyoplevelse, 
som de ellers ikke ville få 
mulighed for at få. 

”Vi boede ved Central Park, 
så vi oplevede, hvordan det 
er at bo i en rigtig storby 
med massere af trafik og 
larm døgnet rundt.” Siger 
Sarah Varberg.
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  Den ghanesiske handicapbevægelse er 
samarbejdspartner i et projekt, som 
Dansk Handicap Idræts Forbund kører. 
Målet er at flere ghanesiske mennesker 
med handicap skal blive idrætsudøvere. 
Men målene går dybere end det, fortæller 
højskoleelev Sarah Pedersen, som for ny-
ligt var med til at skyde projektet i gang i 
Ghana.

Dansk Handicap Idræts Forbund (DHIF) har 
skudt et projekt i gang med organisatio-
nen Ghana Society of Physically Disabled 
(GSPD). Projektet vil styrke handicapidræt-
ten i GSPD’s arbejde. Elever og lærer fra 
Egmont Højskolen var i april sammen med 
repræsentanter fra DHIF i Ghana for at lave 
to workshops om handicap idræt. 

”Jeg tror, sporten giver dem værdighed og 
selvtillid. Sporten giver dem en større evne 
til at tro på sig selv. Jeg tror, at vi med vores 
rejse og de workshops vi havde, har gjort 
vores til, at handicapidrætten kan blive en 
styrkelse for organisationen og enkeltper-
soner. Nu må de selv arbejde videre og gøre 
arbejdet færdigt”, siger Sarah K. Pedersen.

Sarah K. Pedersen er i øjeblikket elev på 
Egmont Højskolen. Hun er blind, men klarer 
næsten sig selv på højskolen. Sarah har i 
foråret valgt at følge Egmont Højskolens 
internationale linie. Som en del af Linien 
var eleverne og lærerne på besøg os den 
Ghanesiske handicaporganisation GSPD.

Idrætten binder sammen
Det var idrætten, som Egmont Højskolens 
elever og medlemmer GSPD var sammen 
om. Gennem idrætten så de en masse fælles 

SPORTEN GIVER AFRIKANSKE HANDICAPPEDE SELVTILLID
– af Michael Pedersen, højskolelærer

interesser og fik en masse gode oplevelser 
sammen.

”Ghaneserne var meget interesserede i, 
hvordan vores handicaporganisationer er 
opbygget i Danmark og hvordan vi i Danmark 
laver handicapidræt. Men jeg oplevede, at 
de organisere tingene på deres egen måde. 
Derfor var det nogen gange en kunst at lave 
idræt sammen, for de gjorde det på deres 
måde og vi gjorde det på vores måde.” For-
klarer Sarah K. Pedersen

Gennem idrætten fik Sarah et billede af, 
hvordan mennesker med handicap har det i 
Ghana. Deres udgangspunkter for at leve et 
liv med handicap er vidt forskellige. Selvom 
hun fornemmede, at hun har det i forhold til 
de fleste Ghanesere med handicap, så indså 
hun også, at det ikke var alle, som havde 
det lige dårligt.

”Vi mødte nogle ghanesere med handicap, 
der talte om at de gerne ville til Danmark, 
fordi vi er rigere end de er. Men vi oplevede 
også at der i Ghana er stor forskel på rig og 
fattig. Der er faktisk også rige mennesker i 
Ghana. Men en del er meget fattige.” Siger 
Sarah K. Pedersen

Engagerede idrætsudøvere
Handicapidræt er et forholdsvist nyt fæno-
men i Ghana. De danske højskoleelever havde 
meget at videregive, men Sarah oplevede et 
stort engagement blandt ghaneserne.

”De var meget engageret i handicapidræt. 
Vi så deres landshold i handicapsvømning, 
de var meget gode. Ligeledes så vi et køre-
stolsbasket hold. Handicapidrætten betyder 
meget for organisationen og de er gode til 
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det. Desværre blev de ikke kvalificeret til 
handicap OL sidste år, men de regner med at 
de kommer med i år 2008.” fortæller Sarah 
K. Pedersen

Egmont Højskolens elever havde søgt for-
skellige firmaer til at sponsorere idrætsud-
styr, som de havde med som gaver til GSPD. 
I løbet af de 16 dage blev der afholdt to 
workshops, hvor der blev præsenteret for-
skellige idrætsgrene. Besøget fra Danmark 
giver GSPD mulighed for at få handicapidræt-
ten på banen.

Holdningsændringer tager tid
Egmont Højskolens elever mødte Ghanesere 
med handicap GSPD. Udenfor organisationen 
så Sarah ingen mennesker med handicap.

” Jeg så ikke mange med handicap på gaden i 
Ghana. derfor syntes jeg der var mange men-
nesker, kiggede på os. Det var en underlig 
oplevelse. Men man vænner sig til, at man 
som hvid med handicap bliver man gloet på.” 
Siger Sarah K Pedersen

Det var ikke kun det økonomiske aspekt, 
som skabte forskellige vilkår. Holdningen 
til mennesker med handicap i Ghana var 

også meget anderledes, end de holdninger 
Sarah kendte hjemmefra.

”Jeg tror det tager lang tid, at ændre deres 
holdning til mennesker med handicap. I 
mange år er mennesker med handicap ble-
vet gemt af vejen i Ghana. Jeg tror ikke det 
ændre sig, bare fordi vi kommer derned.” 
Fastslår Sarah K. Pedersen

Let at komme i snak
Sarah oplevede ghaneserne som et varmt 
og åbent folk. Der var mange, som gerne 
ville tale, med Sarah og de var meget hjælp-
somme. Mødet med ghaneserne var en af de 
største oplevelser.

”Det var let at komme i kontakt med ghane-
serne. Langt de fleste kan godt tale engelsk, 
men de taler ikke flydende engelsk, som jeg 
gør. Jeg oplevede ghaneserne som venlige 
og hjælpsomme. Vi var på marked en dag. 
Der kom flere hen og spurgte mig, hvordan 
jeg havde det og om jeg kunne lide Ghana. 
Jeg sagde det kunne jeg godt, selvom jeg 
syntes der var varmt.” Siger Sarah K. Pe-
dersen

Udover de to workshops blev der også tid til 
at opleve andre ting. Sarah fortæller, at de 

en nat overnattede 
under myggenet i 
regnskoven. De var 
på private besøg og 
fik også lejlighed til 
at se noget af kul-
turen i Ghana. For 
Sarah blev turen til 
Ghana en oplevelse, 
som ikke ville være 
foruden. 
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ELEVHOLD EFTERÅR 2004 / FORÅR 2005

Agnethe Kristine Rovsing     3400 Hillerød
Ahmed Mohamed Awad        8220 Brabrand
Alex Hyllegaard Poulsen       3540 Lynge
Alex Pilgaard                      6740 Bramminge
Allan Barit Knudsen             7130 Juelsminde
Anders Bisgaard                  8200 Århus N
Anders Heebøll-Holm           9670 Løgstør
Andreas Hauptmann            8210 Århus V
Anna Ebdrup                       8000 Århus C
Anna Kirstine Fischer           2400 København NV
Annalin Benedikte Drost       9640 Farsø
Anne Kokholm                    9760 Vrå
Anne Lise Jeppesen             6752 Glejbjerg
Annelise Jepsen                  6752 Glejbjerg
Annika Lyhne Larsen            6855 Outrup
Annika Toft                        2680 Solrød Strand
Astrid Gade                        8220 Brabrand
Aya Kajihara                       3000 Helsingør
Baldur Gudnason                 8300 Odder
Billiam Michaelsen              Grøndland
Birgitte Brinth Odgaard        7500 Holstebro
Bo Esbye Andersen              6600 Vejen
Bo Falk                              9574 Bælum
Britta Henriksen                  9000 Aalborg
Camilla France Jarsmer         2300 København S
Camilla Marseen                  5450 Otterup
Carina Jørgensen                 5500 Middelfart
Casper Alexander Knudsen    7500 Holstebro
Casper Knudsen                   7500 Holstebro
Charlotte Aagaard               6920 Videbæk
Chieko Umeki                      Japan
Christian Brander                7790 Hvidbjerg
Christian Lau Godskesen       4700 Næstved
Christina Tøndering             5900 Rudkøbing
Christina Yankson                Ghana
Christoffer Smith                 2980 Kokkedal
Dan Bruhn Toft                   7173 Vonge
Daniel Koed                        2400 København NV
Daniel Laryea                      8210 Århus V
Daniel Olsen                       3600 Frederikssund
Danni Petersen                   8000 Århus C
Darlene Bastillada               Phillipinerne
Dennis Boelt                       8200 Århus N
Ditte Krøjgaard                   7620 Lemvig
Ebtihal Mohammad              8700 Horsens
Elin Olafsdottir                   Island
Elisa Arnardottir                  Island
Erik Krøger                         4700 Næstved
Esben Rubæk Nielsen           9900 Frederikshavn

Gert Gregers Hansen            2670 Greve
Gitte Særmark                     2700 Brønshøj
Hanne Bente Jørgensen       2100 København Ø
Hanne Dorthe Hansen          7200 Grindsted
Hans Kloppenborg               8600 Silkeborg
Hayri Tulumeu                    4400 Kalundborg
Heidi Olsen                        9800 Hjørring
Helene Schaldemose            5471 Søndersø
Helle Lundgaard Madsen       8883 Gjern
Helle Sparrevohn                 2000 København F.
Henrik Højslev Larsen          9000 Aalborg
Ida Agnethe Dunker             9800 Hjørring
Ida Marie Groth                   8600 Silkeborg
Ina Nielsen                         8000 Århus C
Inga Larsen                        5932 Humble
Iris Yang Kornvig                 8000 Århus C
Jacob Hendriksen                8200 Århus N
Jacob Oldorff                      2820 Gentofte
Jakob Fischer Stamm           5700 Svendborg
Janne Stenkjær Pedersen      8300 Odder
Janni Gåsdal                       7500 Holstebro
Jasper Gregersen                 6670 Holsted
Jens Ptak                           2200 København N
Jens Randeris                     5500 Middelfart
Jesper Mortensen Østergaard 8270 Højbjerg
Johannes Kleis                    8200 Århus N
Jonas Kay Jensen                2600 Glostrup
Jonas Palasin Frederiksen     2860 Søborg
Julie Hartmann                   8680 Ry
Julie Piltoft Kristensen         8700 Horsens
Julius Wettendorff               2100 København Ø
Jørgen Halsted Hansen        5700 Svendborg
Kaori Isaji                          Japan
Karl Johan Madsen              8300 Odder
Katinka Levy                       2000 København F.
Katrine Hansen                   8300 Odder
Kenneth Bondo Thomsen      8220 Brabrand
Kim Andersen                     3230 Græsted
Kirsten Møller                     2800 Lyngby
Klaus Fisker                        7200 Grindsted
Knud Bølling Hansen           2200 København N
Kristian Dybdahl Rasmussen  6520 Toftlund
Kristian Skytte Andersen      9600 Aars
Kristine Lysgaard                 7100 Vejle
Kaare Jønsson                    2730 Herlev
Lars Post                            2650 Hvidovre
Lasse Blom Villumsen           6300 Gråsten
Lasse Konradsen                  8300 Odder
Lau Kristian Eybye               2860 Søborg



16 17

Lene Brix                           8400 Ebeltoft
Lene Davidsen                    7800 Skive
Lene Gildbjerg                    8260 Viby J
Line Ahmt Nielsen               4913 Horslunde
Line Brøndum                     7870 Roslev
Line Lind                           9700 Brønderslev
Line Velling                        7100 Vejle
Line Øllgaard Mortensen       7620 Lemvig
Lis Rygaard Aggergren          2000 København F.
Lise Stella Tønder                8270 Højbjerg
Lone Vilslev Petersen           7100 Vejle
Lotte Lykke Nielsen             9990 Skagen
Louise Davidsen                  8870 Langå
Louise Røn                         8000 Århus C
Louise Wendelbo Pedersen    9870 Sindal
Lui Rosenkrantz                  2300 København S
Lærke Albertsen                  6920 Videbæk
Lærke Christensen               3700 Rønne
Lærke Maria S Breyen           9800 Hjørring
Mads Bie                            5800 Nyborg
Mads Emil Beenfeldt            9260 Gistrup
Mads Havgaard Steffensen    4060 Kirke Saaby
Mads Lausten                      6500 Vojens
Maiken Hundebøll                5000 Odense C
Maja Engtorp Olsen              8000 Århus C
Malene Bisgaard Simonsen    8983 Gjerlev
Margret Sigvaldadottir          Island
Maria Teresa dela Cruz          Phillipinerne
Marianne Bach Nielsen         8654 Bryrup
Marianne Dynnweber            6400 Sønderborg
Marie Louise Sønderskov Plet 7620 Lemvig
Marie Quist Gerken              6760 Ribe
Marie Vogn Larsen               5700 Svendborg
Martin Beeck                      5240 Odense NØ
Martin Merrild                     3460 Birkerød
Martin Piening                    8300 Odder
Mary Nabifo                        Uganda
Mathilde K. Villadsen           4690 Haslev
Max Hegaard Kirkeby           7500 Holstebro
Mette la Cour Hansen           8260 Viby J
Mette Larsen                      8850 Bjerringbro
Mette Salling Jensen            8500 Grenå
Michael Allen                      8200 Århus N
Michael Brink                     6430 Nordborg
Michael Halsted Jensen        5700 Svendborg
Michael Købke                    2950 Vedbæk
Michael Stærke                   5550 Langeskov
Mie Reihs Andersen             8600 Silkeborg
Mika Katarina Friis               9800 Hjørring
Mogens Corfitz Lykke           8543 Hornslet
Monica Lund                       3500 Værløse
Nicolai Søndergaard Godrim  7850 Stoholm
Niels Rønde-Andersen          8210 Århus V
Nikolaj Eskildsen                 7260 Sønder Omme
Ninna Clausen                     8700 Horsens

Nirmala Dhihal                    Nepal
Noriko Tanaka                     Japan
Ole Jensen                         6715 Esbjerg N
Olivia Nakato                      Uganda
Paulina Kempa                    8210 Århus V
Per Hjarnø Knudsen             2791 Dragør
Pernille Brøgger                  8382 Hinnerup
Pernille Wrang                    6400 Sønderborg
Peter Jacobsen                   5220 Odense SØ
Pramila Bohara                   Nepal
Regina Badii                       P.W.D Cape Coast
Richard Larsen                    8300 Odder
Ronny Mejnert Hansen         2860 Søborg
Sabine Sund                       7000 Fredericia
Sanna Koch Jacobsen           4990 Sakskøbing
Sanne Marie Gustavsen         9700 Brønderslev
Sara Birk Varberg                 6760 Ribe
Sarah Kelddal Mortensen      8900 Randers
Sarah Kaalund-Pedersen       3550 Slangerup
Sayaka Ebihara                    Japan
Sedat Aslan                        1909 Frederiksberg
Shinichiro Higashi               Japan
Shizuka Suzuki                    Japan
Signe Boller Frederiksen       8530 Hjortshøj
Signe Dollerup                    8660 Skanderborg
Signe Sofie G Kristensen       4330 Hvalsø
Signe Thomsen                    8260 Viby J
Sigrún Huld Hrafnsdóttir      Island
Simon Pedersen                  6870 Ølgod
Sisse Rodkjær Nielsen          9000 Aalborg
Sofie Boudigaard Nielsen      8300 Odder
Solveig Bjerre                     7770 Vestervig
Steen Chrestensen               2970 Hørsholm
Steffen Bladt                      8200 Århus N
Stig Jensen                        2620 Albertslund
Stine Astrup Hansen            8210 Århus V
Stine Brender Trads              8300 Odder
Stine Bundgaard                 7680 Thyborøn
Stine Christiansen Krøyer      5800 Nyborg
Stine Trærup Vad                 8000 Århus C
Susan Hove (rejst pr. 11.9.)  7500 Holstebro
Søren Kuipers                     7500 Holstebro
Tanija Madsen                     4920 Søllested
Thea Lærke Bertelsen           6230 Rødekro
Thora Marie Kyhl Michno      7620 Lemvig
Tine Møller Lassen               7442 Engsvang
Tine Pehrson                      8620 Kjellerup
Tomas Strøbye                    2000 København F.
Tommy Juel Skou                8752 Østbirk
Tommy Schmeltz Hansen      5700 Svendborg
Trine Konge                        9000 Aalborg
Troels Munck Nielsen            9310 Vodskov
Ulla Madsen Topp                9210 Ålborg SØ
Yuko Minoda                       Japan
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    Jens Bork                                                                                          bcj@pc.dk
         Vestervænget 39, 7323 Give                                                       75 73 19 95
Næstformand, medlem af skolens bestyrelse:
    Wilton Jensen                                                                          woj@mail.tele.dk
         Bakkedraget 8, 7490 Aulum                                                        97 47 15 35
Kasserer:
    Jørn Skov Hansen                                                           skovhansen@stofanet.dk
         Museumsparken 36, 6623 Vorbasse                                              75 33 34 74
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
    Tina Laursen                                                                                 tina@mtbl.dk
         Idrætsallé 43, st.tv., 9800 Hjørring                                              98 92 74 27
    Rene Hansen                                                                                   rph@city.dk
         Brøndby Møllevej 23, 2605 Brøndby                                            39 29 80 65
    Brian F. Joensen                                                                bjoensen@wanadoo.dk
         Ulvevej 30, 6715 Esbjerg N                                                         75 46 82 82
Suppleanter 
    1.  Claudia Jensen                                                            claudiajensen@mail.dk
         Spøttrupvej 6 A, 8300 Odder
Elevholdsrepræsentant 2004:
    Christina Bilde                                                                     christa1412@ofir.dk
         Nordre Strandvej 145 C, 8240 Risskov                                           24 23 13 40
Elevholdssuppleant 2004:
    Dorthe Mortensen
         Storegade 16, 1.th., 6800 Varde                                                  20 72 70 02
Elevholdsrepræsentant 2003:
    Johnny Jagwani
         Bellahøj Vej 8 B, st.th., 270 Brønsø                                             25 21 04 86
Egmont Højskolen
    Forstander Ole Lauth og Højskolelærer Karin Busk                       mail@egmont-hs.dk
         Villavej 25, Hou, 8300 Odder                                                      87 81 79 00

ADRESSER, ELEVFORENINGENS BESTYRELSE

Formand, medlem af skolens bestyrelse:



18 19

Ring til KLO på tlf. 75 36 31 78
og hør om hvilke lydbøger,
der er indlæst.
Du kan også skrive. Adressen er:
KLO, Torvegade 1, 6600 Vejen



HU S K

ELEVSTÆVNET

28.—30. oktober 2005

sæt         i kalenderen

(invitation udsendes omkring 1. september)
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