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SOMMERHILSEN FRA SKALDEPANDEN

Mens vi ligger og sover sker alle forandrin-
gerne. Radioen starter om morgenen og alt 
muligt er sket. Men også her på skolen sker 
der ustandseligt forandringer, som vi slet 
ikke havde bedt om eller forventet ville 
komme. Hvorfor kan vi ikke få noget ro? 
Hvorfor kan vi ikke få fred til at gøre alt det 
færdigt, som vi var så godt i gang med. Både 
i efteråret og i foråret steg havet så meget 
i løbet af en nat, at det var helt oppe ved 
saunaen og bådehuset og de 15 meter bro 
vi lader stå til vinterbaderne, var oversvøm-
met og noget af broen var ødelagte af vand 
og bølger.

Citat fra sidste års sommerhilsen: »Når so-
len skinner, alle træerne er sprunget ud og 
»den gamle badebro« er kommet i vandet, 
er højskolen her som en »Edens have«.  Vi 
har næsten alt, hvad hjertet kan begære. 
Det der mangler, får vi. Her først i juni 
har Arbejdsmarkedets Feriefond bevilliget 
4,4 millioner kroner til en ny badebro. En 
permanent bro, som kan blive ude hele året. 
Broen får en nøglefunktion i forhold til det 
svømmebassin, der har været arbejdet på 
i så mange år. Tanken er, at bassinet skal 
fyldes med havvand. Man skal svømme i hav-
vand, som pumpes op fra enden af den nye 
bro. Fonden Realdania har også besluttet at 
støtte skolens nye hal, svømmehal og andre 
bygninger med 50 millioner kr. Det betyder, 
at vi har de penge der skal til for at gøre 
»paradiset« færdigt. Det vil sandsynligvis 
tage godt 3 år, før det nye anlæg er klar til 
at blive taget i brug. Vi er mange, der glæder 
os – også til den spændende proces det er 
at skabe noget nyt.«

Den nye bro var tegnet 
og alle tekniske bereg-
ninger var på plads. 
Materialet blev sendt 
i udbud og den 23. 
maj kom firmaerne 
tilbage med deres bud. 
Det billigste tilbud var 
mere end dobbelt så dyrt 
som det beløb vi havde 
til rådighed. Alt 
er blevet dyrere 
– meget dyrere, 
mens vi lå og sov. Stål, 
olie og arbejdsløn er steget voldsomt og 
også de krav der er til de miljømæssige for-
anstaltninger er blevet skærpet. Selvom vi 
nøjes med ganske lidt søvn – vokser træerne 
ikke ind i himlen.

Det er også ham Al Gore med hans ube-
kvemme sandhed. Havde han blot holdt sin 
kæft, er det slet ikke sikkert det var sket 
– altså at havet stiger mere end det plejer. 
Med de erfaringer vi fik i vinter, blev hele 
konstruktionen ændret således, at vi med 
hydrauliske pumper kunne hæve broen, når 
havet i vintermånederne begynder at stige. 
Og det blev også dyrt. Forfra, for vi vil have 
en ny badebro, som kan stå ude hele året og 
som kan bruges af alle.

Medens vi lå og sov, besluttede vores flinke 
nabo i »Holsatia« - huset nede ved det 
første feriehus – at nu skulle det sættes til 
salg. Han har boet der i næsten 25 år. Han 
har nu nået en alder, hvor han vil flytte til 
noget mindre og mere overkommeligt. »Vil 
I købe?« spurgte han bestyrelsen og på be-
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styrelsesmødet den 5. juni – før grundlovsar-
rangementet – sagde bestyrelsen ja. Faktisk 
en skelsættende begivenhed.

Da Vanføreforeningen og Samfundet og 
Hjemmet for Vanføre i 1946 købte enkesæ-
det Holsatia, havde de to søstre, som ejede 
slottet, taget en grund fra til deres eget 
sommerhus. Det er der hvor rødstensvillaen 
nu ligger. Da slottet blev brækket ned i 1960 
fik de bogstaverne fra det gamle hus. Derfor 
hedder det i dag Holsatia.

Efter købet i 1946 opdagede de nye ejere af 
slottet, at det både var befænget med svamp 
og råd, hvorfor de lagde erstatningssag an 
mod søstrene. Vanføreforeningen vandt og 
fik en ret stor erstatning. Det blev søstrene 
så fortørnede over, at de fik tinglyst en servi-
tut om, at ejendommen aldrig måtte sælges 
til »invaliderne« - altså Egmont Højskolen. 
Nu har huset været handlet 3 gange og ser-
vitutten er dermed ophævet, hvorfor skolen 
altså kan overtage det fine hus.

Hvad skal det bruges til? Ideen er at Annie 
og jeg skal flytte ned i huset engang til 
næste år og så skal den nuværende forstan-
derbolig omdannes til undervisnings- og mø-
delokaler. Det er ikke en idé vi er vilde med, 
men bestyrelsen og andre tror, det bliver 
lettere at finde vores afløser, hvis den nye 
forstander får en ordentlig bolig.

Sådan sker der hele tiden noget mens vi so-
ver, men også når vi er vågne. Siden februar 
har et hold håndværkere forvandlet rød gang 
fra at være værelser af noget utidssvarende 
karat (bad og toilet på gangen) til at om-
fatte 16 lækre værelser med bad og toilet 
på hvert værelse. Vi er også i gang med 
at ansøge om at »opføre« en selvstændig 
bygning ovre ved cykelskurene. Et lokale på 
godt 100 m2, som skal »aflaste« foyeren. Et 
lokale som kan tåle at blive brugt medens 
andre sover og kan vente på oprydning og 
rengøring indtil undervisningen er ophørt. 

På den her levende planet sker der meget, 
også mens vi sover. Noget er vi selv herre 
over/skyld i og andet kaldes naturkata-
strofer. Det kan være  vulkaner, laviner, 
oversvømmelser, flodbølger, jordskælv eller 
orkaner. Også oliepriserne stiger og tørken 
bider sig fast – mens vi sover. Der er meget 
at bekymre sig om, men når du har sovet i 
næsten 100 nætter ses vi igen til elevstæv-
net – i en verden der er forandret. På en 
skole, hvor Ydun er tilbage – hun har fået nyt 
"understel" –  og Freja er kommet til – mens 
vi sov. Skolen er her, vi er her og vores ønske 
om at møde solidariske, myndige og værdige 
mennesker forandrer sig ikke. Ha’ en rigtig 
go’ sommer og sov godt, men pas på!!

De bedste hilsner

Ole Lauth
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»Hvor er svømmehallen?« Det famøse ord 
svømmehal er sagt igen og igen i Egmont 
Højskolens 52-årige historie. Utallige elever 
og kursister har efterlyst det våde element, 
fortæller forstander Ole Lauth.

– Første gang jeg husker den blev efterlyst 
var på et møde i 1958, hvor daværende 
formand for Vanførefonden (og finansmini-
ster) Viggo Kampmann, netop spurgte min 
far, der startede det hele: »Hvor er svøm-
mehallen?« Dengang skolen skulle bygges, 
var et bassin kortvarigt på tegnebrættet, 
men blev sparet væk. Alle var de rørende 
enige om, at svømning var sundt og burde 
være et naturligt træningstilbud til skolens 
brugere. Så min far fik besked på at finde 
både plads og penge.

Adskillige skitser og beregninger har siden 
set dagens lys. Alene i Ole regeringstid har 
der været to mislykkede forsøg. Men i løbet 
af 2006-07 fik skolen en håndfuld store 
fonde til at tage pungen op. Den største 
bevilling er fra Realdania, med hvem der 
er indgået en såkaldt partnerskabsaftale. I 
foråret faldt de sidste økonomiske brikker på 
plads med en bevilling på 16,4 millioner kr. 
fra Statens Satspuljemidler.

Egmont Højskolen er således i den særde-
les gunstige position, at man råder over 
112,8 millioner kr. (incl. byggegrund) til 
hele byggeprojektet. Helt usædvanligt 
– ikke bare i forhold til Egmont Højskolens 
tilbud og potentiale men også i forhold til 
mange andre højskoler, som har det svært.

STÆRK DEMONSTRATIONSVÆRDI
Sammen med højskolens bestyrelse har Ole 
høje ambitioner om at styrke skolens under-
visnings- og rehabiliteringstilbud:
– Vi vil skabe et innovativt rehabilite-
ringscenter for fysisk handicappede med 
anvendelse af nyudviklet viden inden for 
handicaptilgængelighed, personsikring og 
energibesparende foranstaltninger. Lyder 
det ikke flot? spørger Ole. Men det er ikke 
desto mindre målet.

Projektet skal bryde med eksisterende 
standarder. Styregruppen går med skolens 
formand Sonja Mikkelsen i spidsen efter 
en stærk demonstrationsværdi i forhold til 
arkitektonisk kvalitet, tilgængelighed og 
ny viden indenfor holistisk rehabilitering. 
Målet er tre nye hovedelementer fordelt på 
ca. 3.400 m2: 

• Vandtræning med varmtvandsbassin og 
multifunktionelt bassin. Det er tanken at 
tage helt ny teknologi i brug inden for 
personlig overvågning og sikkerhed.

• Multifunktionel hal, som bygger på for-
dobling af nuværende halareal, flytbare 
vægge, hydraulisk scene kombineret med 
kæmpe elevator og bevægelsescenter.

• Audiovisuelt rum hvor skolens nye kunst-
værk af Jørn Bie på 20 x 4 meter integre-
res i et eksperimentarium med fokus på 
medier og masker.

Et sideløbende energiprojekt undersøger 
mulighederne for at udnytte den naturlige 
temperatur i havvandet ud for Søsportcen-
tret som vedvarende energikilde. Idéen 
handler bogstavelig talt om at sætte et 

INNOVATIV SVØMMEHAL
Af Viggo Rasmussen
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sugerør i Kattegat for enden af en ny 150 
meter lang badebro, køre vandet igennem 
en kraftig varmepumpe, som ikke bare kan 
opvarme bassinvand og hele højskolen, men 
måske også spæde til Hou Kraftvarmeværk. 
Samtidig leger ingeniørerne lige nu med en 
idé om at bruge filtreret saltvand i svøm-
mebassinet.

VILDE IDÉER PÅ BORDET 
En række workshops om ønsker og behov er 
afviklet i foråret med det sigte at få gang 
i innovative idéer og udviklingsarbejde. Et 
arrangement var forbeholdt skolens nuvæ-
rende elever og et andet handicaporgani-
sationerne, hvor 70 deltagere bidrog med 
mange “vilde” idéer. For eksempel:

• Svøm fra omklædning direkte ud i bassinet 
via en kanal

• Riverrafting fra bassin til havet

• Vandelevator til bassinrutschebane for kø-
restolsbruger med en karrusel som løfter

• Undervandsakvarium som vægge

• Meteorologiske overraskelser

• Undervandsbriller med lydeffekter

• Farveskift af vandet 

Endnu nogle måneder går med projekt-
modning og en arkitektkonkurrence ad to 
omgange før første spadestik. Bygherreråd-
givere er Rambøll A/S og Søren Jensen A/S, 
Det nye center med arbejdstitlen “Bevæg 
Befri Beløn” forventes at stå færdigt i marts 
2012.

Følgende finansielle partnere har mulig-
gjort projektet og doneret midler til dets 
udvikling og realisering:

• Realdania, 
• Egmont Fonden, 
• A. P. Møller og Hustru Chastine 

Mc-Kinney Møllers Fond til almene 
Formaal, 

• Augustinus Fonden, 
• Elsass Fonden, 
• Statens satspulje, 
• Odder Kommune
• Egmont Højskolen.

Viggo Kampmann studerer teg-
ningerne til højskolen, 1958
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SIDEN SIDST
Af Jens Bork, formand for Elevforeningen

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 igen med stor glæde, vi kan konsta-
tere, at der fortsat er stor interesse for at 
være elev på Egmont. Her på forårsholdet har 
der været 128 elever, hvilket betyder, at der 
har været fuld fart på. Det er utrolig flot, 
når man fortsat kan høre, at der er mange 
højskoler, der har store problemer.

Det ser også ud til, at der er stor interesse 
for sommerkurserne, der kører i ugerne 26, 
27, 28, 29, 30 og 31. Kurserne i ugerne 28 
og 31 er fuldt optaget, til kurset sommersjov 
i uge 28, som Elevforeningen er med til at 
arrangere, har der længe været venteliste. 
Der er fortsat ledige pladser på kurser i 
ugerne 26, 27, og 29. Det er muligt at finde 
oplysninger om de spændende kurser på 
Højskolens hjemmeside. Adressen er:

www.egmont-hs.dk

Til det lange kursus der starter den 
10.august, har der igen været stor interesse 
for at blive elev på Egmont, hvilket betyder, 
at der er 145 tilmeldte, hvilket er rigtigt flot. 
Der arbejdes i øjeblikket hårdt på at få ansat 
handicaphjælpere. 

I januar måned gik håndværkerne i gang med 
en total renovering af rød gang, hvilket bl.a. 
betyder at alle værelserne har fået et handi-
capegnet badeværelse, og at lejligheden for 
enden af rød gang også er blevet lavet om 
til elevværelser. De 16 nyrenoverede værelser 
på rød gang har håndværkerne lovet skulle 
stå klar til sommerkursernes start uge 26. 
Glæd dig til at se den nyrenoverede røde 
gang, næste gang du kommer på Egmont.

Der arbejdes fortsat hårdt på det store 
projekt med udvidelse af hallen til en hel 
idrætshal og en ny supermoderne svømmehal 
med alt hvad dertil hører for at opfylde de 
krav, mennesker med handicap stiller for at 
få en velfortjent svømmetur.

De mange penge, der skal til, er fundet. Pro-
jekteringen under hensyntagen til de mange 
krav, bl.a. fondene stiller, viser sig at være 
en lang proces. I skrivende stund mener Ole 
Lauth, at byggeriet kan stå klart i 2012. 
Spændende bliver det.

I anledningen af, at Egmont Højskolen i 
2006 kunne fejre sin 50. års jubilæum, har vi 
kikket i gemmerne for at finde materiale fra 
Egmonts start og frem til i dag. Det er lyk-
kedes os at finde noget fra slutningen af halv-
tresserne og starten af tresserne, her bl.a. 
julehilsnerne, Egmont sendte ud til tidligere 
elever, specielt i perioden fa 1960-66. Det 
er meget spændende læsning om Egmonts 
start, og hvilke tanker man gjorde sig for 
at gøre højskolen til så stor en succes, som 
Egmont er i dag. Hvis du skulle have noget 
materiale til at ligge, der kunne være spæn-
dende for historien, er Elevforeningen meget 
interesseret i at høre fra dig. Vi har scannet 
billeder samt en masse andet spændende 
materiale. Det hele kan ses på Elevforenin-
gens hjemmeside, på adressen:

elevforening.egmont-hs.dk

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 mulighederne 
er Elevforeningens hjemmeside, som løbende 
bliver opdateret.
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I Elevforeningen glæder det os meget, at 
der fortsat er stor interesse for at modtage 
nyhedsbrev på E-mail fra Elevforeningen om, 
hvad der sker på Egmont og i Elevforeningen. 
Vi bestræber os på at sende et nyhedsbrev 
ud minimum hvert kvartal, men ellers efter 
behov. Hvis du ikke allerede er med på E-
mail-listen, kan du tilmelde dig ved at sende 
en mail til Jens Bork på E-mail adressen: 
»jcbork@stofanet.dk«. Du kan også sende 
din E-mail-adresse via Elevforeningens 
hjemmeside. 

ELEVFORENINGENS FLYVETUR 2008
I år går flyturen til Cypern. Der er i år 24, 
der skal med på turen, hvilket er meget 
fint. På Cypern skal vi bo i lejligheder i et 
ny-renoveret lejlighedskompleks, som skulle 
være meget handicapegnet. Det bliver spæn-
dende at se, hvordan det virker. Vi rejser den 
11.-18. august. Alle, der skal med på turen, 
ønskes en rigtig god tur.

SOMMERSJOV I HOU 2008 
Elevforeningen er igen i år med til at ar-
rangere sommerkurset Sommersjov i uge 28 
i samarbejde med Dansk Handicap Forbunds 
Ungdomskreds. Spastikerforeningens ungdom 
og Muskelsvind Ungdom. Egmont Højskolen 
og Egmont Elevforening. Kurset var fyldt tre 
uger efter at folderen var sendt ud. De, der 
kom for sent, må tage chancen på venteli-
sten og håbe, der kommer et afbud. Men flot 
er det at der er så stor en interesse. 

ELEVSTÆVNET 2008 
Elevstævnet ligger i år i weekenden den 31. 
oktober - 2. november, og vi er for længst 
startet med at planlægge stævnet. Vi håber 
selvfølgelig, at der kommer lige så mange 
stævnedeltagere i år, som der var sidste år, 
hvor der mødte rigtigt mange frem.

Sidste år havde vi et rekordstort antal 
deltagere, knapt 600 mennesker samlet til 
festmiddagen lørdag aften. Selv om stæv-
nedeltagerne af pladshensyn både måtte 
være i hallen og spisesalen lørdag aften, så 
fungerede det rigtig godt.

For at være sikker på at huske weekenden, 
sæt kryds i kalenderen med det samme. Der 
vil omkring 1. september blive sendt invita-
tion ud til Elevforeningens medlemmer. 

MATERIALE TIL ÅRSSKRIFTET 
Deadline for materiale til Egmont Højskolens 
årsskrift er den 15. november 2008. 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 31. oktober 
- 2. november. 

» VI MØDES PÅ EGMONT «

Mallorca-
turen 2007
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STUDIETUR TIL KINA 2008
Af Camilla Marseen

Camilla har været i Kina og Japan. Hun har 
skrevet dagbog undervejs. Her får du hendes 
historie. 

30. marts: Kl. 7.30, tog vi af sted fra Skan-
derborg. Vi skulle med flyet fra København 
til Frankfurt kl. 15.15 og videre fra Frankfurt 
til Beijing kl. 20.10. 

Vi landede i Kina kl. 11.30, kinesisk tid.

31. marts: I Beijings lufthavn hentede Tao 
os og vi kørte i busser til hotellet. Der skulle 
vi finde vores værelser og pakke ud. Bagefter 
gik vi ud og spiste aftensmad, alle mand. 
Der var nogen der gik i byen, men jeg gik 
hjem til hotellet.

Værelserne er det værste l… vi har set 
længe.

1. april: Nogen spiste morgenmad ude i 
byen. Jeg sov længe og da jeg stod op, gik 
jeg ud for at se »Den forbudte by«. 

Vi gik også over »Den himmelske fredsplads« 
og senere var vi ude i byen og kikke på vin-
duer og vi spiste på en fin kinesisk fiske-
restaurant. Fiskene blev hevet op af akvarier, 
som var inde på restauranten.

Senere gik vi hjem til hotellet, hvor vi alle 
hjalp med at få kørestolene op og ned af 
trapperne.

2. april : Vi fik pommes og cola til morgen-
mad. Kl. 12, kørte vi mod Kejserens som-
merpalads. I bussen kørte der en video med 
Spice Girls, som spillede drøn højt.

Sommerpaladset strækker sig over 2,9 km2. 
Det er et stort og smukt naturområde med 

mange bygninger og en båd lavet i mar-
mor.

På vej hjem så vi en mand der cyklede på 
motorvejen.

3. april: I dag spiste jeg pasta til morgen-
mad.

Vi kørte ud på et aktivitetscenter for handi-
cappede og stillede spørgsmål til den daglige 
leder. Hun svarede på alt vi spurgte om. På 
centret er der altid direkte adgang til en 
psykolog.

Bagefter kørte vi ud i den gamle bydel. Der 
kan man forestille sig hvordan de boede før 
i tiden.

Vi kørte til spisestedet, andre tog ud at 
shoppe. 

Inden vi gik hjem købte vi urtemedicin. 
Håber det virker!!

4. april: Der var afgang kl. 10 til den kinesi-
ske mur. Det tog 3 timer med bus, at komme 
derhen. Tao sagde, at vi skulle skynde os.

Vi gik op til muren og jeg gik lidt på den, 
ellers var jeg sammen med dem i kørestol. Vi 
var oppe i et udkigstårn, det var flot og man 
kunne se langt. Det har været et stort ar-
bejde, at bygge muren for mange år siden. 

Da vi kom tilbage til bussen, var der en hel 
flok kinesiske piger der ville fotograferes 
sammen med Sebastian, det grinede vi 
meget af.

Da vi kom hjem, gik vi ud og spiste. Stedet 
hvor vi spiste var hyggeligt. Der var musik 
og hyggespil.
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5. april: Vi så en spændende park, hvor 
mange gamle mennesker dyrkede motion, 
spillede badminton, sang og opførte små 
teaterstykker.

Vi fandt Dorte, som spiste majs is og bagef-
ter var vi på et stort marked med en masse 
kopi-varer.

Vi skulle spise Peking and til aften. Det var 
et meget fint sted.

6. april: Vi stod op kl. l… om morgenen. Kl. 
5.00, skulle vi køre til lufthavnen for at flyve 
til Tokyo kl. 9.30.

Da vi kom til Tokyo, var Anders’ pas væk. Det 
tog 31⁄2 time at komme gennem tjek ind.

Vi bor nu på et handicap feriecenter med de 
fedeste værelser.

Spiste på centret og fik endelig andet end 
ris, nemlig pasta.

7. april: Mødtes kl. 9.00 og kørte til et eks-
perimentarium med robotter. Vi var delt op i 
grupper. Jeg var sammen med Kaj, Yutaka og 
Line. Vi skulle på et seminar om handicappo-
litik. Det var 2 japanere der kørte os derud. 
Det var på rådhuset og vi snakkede med 
borgmesteren. Han fortalte om jordskælv. 
Der havde været et lille et sidste lørdag.

I kantinen, var der en blind mand, der 
fortalte om, hvad der skulle ske senere på 
dagen.

Om aftenen var jeg på sushi bar. Jeg spiste 1 
tallerken, men kunne godt have spist flere.

Jeg skulle til møde lige rundt om bygningen. 
Jeg fortalte om min lejlighed og viste bil-
leder. Da mødet var færdigt, kørte vi hjem 
og jeg gik i seng.

8. april: Efter at vi havde spist morgenmad, 
skulle vi ud og se et værksted for handicap-
pede. De vævede ting, som de solgte. Det 
tjente de penge på. Der var nogen der købte 
noget.

Bagefter besøgte vi en folkeskole. De op-
trådte også for os. Der var danske tinsoldater 
og flag på bordet.

Spiste frokost og dansk wienerbrød. Senere 
så vi optræden med kendo. Det er en slags 
fægtning. Bagefter var der trommespil. Jeg 
prøvede at fægte.

Vi gik ud for at se på en ipod. Jeg ønsker 
mig en, men købte ikke nogen. Jeg vil ønske 
den til min 30 års fødselsdag. Man skal være 
sikker på at computeren har det program, 
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som kan lægge musik ind på ipoden. Man 
kan også lægge film ind på den.

9. april: Vi skulle op i bjergene. Der skulle 
vi overnatte på YMCA Tozanso. Det havde 
regnet, så bjergene var svære at få øje på, 
på grund af tågen.

Efter vi havde spist aftensmad, var der 
underholdning ved et bål sted. Der var 
trommespillere og japanske folkedansere. 
Vi dansede også med.

Den japanske elevforening gav cola eller 
øl.

Nogen gik ned og så kirsebærtræets blomster 
og Kaj slog en edderkop ihjel. Line skreg, 
fordi hun er bange for edderkopper.

10. april: Vi spiste morgenmad og det reg-
nede stadigvæk. Da vi kørte rundt i området, 
blev det ved med at regne.

Vi kørte ud til et stort badeland. Der kunne 
man både være inde og ude. Udenfor var der 
en rutschebane og vandet var varmt.

Der var også mulighed for at få et chokolade 
bad. Et andet sted kunne man sidde med 
fødderne nede i vand, hvor der var fisk, 
som spiste de døde hudceller.

På vejen hjem, skulle vi grille ved en 
fiskesø, det var heldigvis indenfor, det 
regnede stadig.

Da vi kom hjem, sov Kaori inde hos 
mig.

11. april: Mødtes til morgenmad kl. 9 og 
snakkede om hvad vi skulle lave. Nogen 
sov for længe.

Kl. 11, gik Anders, Mads, Dorthe, 2 japanere 
og jeg ud for at shoppe.

Kl. 17.30, skulle vi alle mødes ved metroen 
for at gå sammen ud at spise. Den japanske 
elevforening kom også. Bagefter gik vi på 
karaoke bar.

Det ville være rart, hvis vi kunne gå ind i 
en elevator og bare dukke op hjemme på 
hotellet. 

Vi skulle lige pakke før vi gik i seng. Vi skulle 
op kl. 4.30 for at rejse hjem.

12. april: Allerede kl. 6, skulle vi med bus-
sen, for at køre til lufthavnen. Vi skulle 
sige farvel til alle japanerne, som havde 
hjulpet os.

Først fløj vi til Beijing og bagefter var der 
den lange flyvetur til Frankfurt. Den sidste 
flyvetur var til København. Derfra kørte vi 
med bus hjem til højskolen. Vi var hjemme 
kl. 2.30.
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SKOLEN FULD AF LIV
Af Michael Pedersen, 

højskolelærer og informationsmedarbejder

Påsken faldt tidligt i år. Det betød, at vi først 
tog på studietur en uge efter påske. I år var 
der 2 1⁄2  nye destinationer. En gruppe tog til 
Norge, hvor der var mulighed for at prøve sig 
selv i vintersportensdiscipliner. En gruppe 
tog til Tanzania, hvor de besøgte forskellige 
u-landsprojekter. Endelig var studierejsen til 
Japan suppleret med et besøg i Kina, en uge 
hvert sted. Eleverne kom hjem med en masse 
oplevelser i rygsækken. Eleverne fra turen til 
Tanzania fortæller følgende  historie: 

»Et projekt for gadebørn gjorde stort indtryk. 
Her fortalte en pige, hvordan hun som 11årig 
var flygtet hjemmefra, fordi hendes far ville 
tvinge hende til at gifte sig med en meget 
ældre mand. Til sidst gav faren hende det 
ultimatum, at hun skulle gifte sig, ellers 
ville han slå hende ihjel. Det var en barsk 
historie, som gjorde indtryk på os«.

Efter studieturen var der igen energi til at 
gå i gang med hverdagen på højskolen. Der 
var valgt nye modulfag, som vi tog hul på. 
For mange var det tid til at finde ud af, hvad 
de skulle efter højskolen. Heldigvis er der 
en del, som har valgt at blive på Egmont 
Højskolen. 

NYE VEJE TIL HJÆLPERNE
De sidste år har vi på skolen oplevet, at det 
er blevet svært at få fat i de hjælpere, der 
er brug for på de lange kurser. I foråret har 
vi derfor forsøgt at gå nye veje for at få fat 
i de hjælpere, der er brug for til efteråret. Vi 
har annonceret i ungdomsblade, musikblade 
og på en hjemmeside med en studieportal. 
Desuden tager nogle af eleverne rundt på 
festivals, hvor de slår et slag for, at et 
halvt år som hjælper og elev på Egmont er 

en stor oplevelse. Som et pilotprojekt tog 
en gruppe elever på SPOT festival i Århus 
den første hele weekend af Juni. Det er 
for tidligt at sige, om den ændrede indsats 
giver flere ansøgere. Det håber vi, for der 
er brug for godt 70 hjælpere fra August. Til  
den første samtalerunde den 15 juni er der 
godt 30 ansøgere, det er kun knap halvdelen 
af hvad vi har brug for. Så vi hører stadig 
gerne fra unge, som kunne tænke sig at 
kombinere et hjælperjob med et halvt år 
som højskoleelev. 

TEMAUGE OM LIVSSTIL OG IDENTITET
Midt i maj holdt vi temauge om »livsstil og 
identitet«. Vi lagde ud med en søndagsud-
flugt ud i det grønne. Alle skulle gå, køre i 
kørestol, på cykel eller løbe noget af vejen. 
Da alle var kommet frem skulle vi nyde vores 
medbragte mad og forskellige energidrikke. 
Mandag skulle ugen så gå i gang. Mandag 
og tirsdag formiddag var der to meget for-
skellige foredrag. Emilia Van Hauen gav et 
bud på, hvad der i dag giver identitet og 
et billede af de nye fællesskabsstrukturer, 
som vi indgår i.  Jan Visby gav tirsdag et 
bud på, hvordan man skaber sig et liv med 
nærvær og flow. Om eftermiddagen deltog 
alle i forskellige workshops. Onsdag kunne 
vi slutte af med at holde segmentløb. Om 
formiddagen blev eleverne sendt ud på for-
skellige poster, hvor de skulle tage stilling 
til, hvilken gruppe af forbrugere de tilhørte 
inden for bestemte områder: bolig, bil, 
sport, fritid og så videre. Efter frokost fik 
vi en debat om de forskellige segmenter og 
elevernes positioner indenfor disse. Det var 
en uge, hvor mange blev klogere på, hvem 
de selv er. 
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NY HJÆLPEORDNING NYE UDFORDRINGER
 I foråret har folketinget besluttet at ind-
føre borgerstyret personlig assistance. Det 
betyder, at flere end tidligere har mulighed 
for at få deres egen hjælpeordning. Samtidig 
betyder det, at der vil være brug for uddan-
nelse af både arbejdsgivere og hjælpere. 
Egmont Højskolen vil gerne være det sted 
i Danmark, hvor vi ved mest om, hvordan 
man underviser i at være henholdsvis ar-
bejdsgiver og hjælper. Vi uddanner allerede 
kommende brugere, men vi vil gerne videre-
udvikle konceptet. I efteråret kommer der en 
gruppe østeuropæere og japanere, som gerne 
vil lære noget om at være hjælper. Vi er i 
øjeblikket ved at definere, hvilket indhold 
en hjælperuddannelse kan have. I efteråret 
får vi lejlighed til at prøve det af. På læn-
gere sigt er det oplagt, at der også vil være 
danske hjælpere, som efterspørger kurser i 
at være hjælper. Det er en udfordring, som 
vi synes er spændende. 

FESTLIG GRUNDLOVSDAG MED HØJ SOL
Mere end 400 mennesker deltog i højskolens 
Grundlovsdag på græsplænen. Sommersange, 
koropførelser og talere gav tilsammen en 
festlig dag, hvor det danske sommervejr 
viste sig fra sin bedste side.

I sin tale pegede Pia Gellerup på, at dan-
skerne i øjeblikket bevæger sig fra at være 
et tolerant folkefærd til at være mere into-
lerante. Derfor er en ændring af grundloven 
nødvendig. En ændring, som tager højde for, 
at vi i dag lever i et multikulturelt samfund. 
På sin egen måde gav Jytte Abildstrøm et 

bud på demokrati, hvor hun brugte mange 
andre virkemidler end talen. Pernille Frahm 
pegede på, at selvom danskerne i mange år 
har arbejdet for ligestilling, så er ikke alle 
lige for loven. Mennesker med handicap og 
andre grupper bliver stadig udelukket fra 
dele af samfundslivet. 

Vocal Line gav koncert imellem talerne. Med 
stor stemmekraft gav Vocal Line en oplevelse 
af, hvordan acapellasang kan lyde, som når 
et helt orkester spiller. Det var en fanta-
stisk oplevelse for alle, der var mødt op på 
græsplænen. 

Dagen efter grundlovsdag troede eleverne, 
de skulle have almindelig »kedelig« fredags-
undervisning. Men vi snød dem. Der var 
planlagt vanddag, hvor alle kunne deltage i 
tørre og våde aktiviteter nede ved vandet. 
Det var en sjov og festlig dag. 

VED AT NÅ ENDEN
Vi er lige startet på den sidste normale 
højskoleuge. I næste uge er det outro-uge, 
hvor det bliver tid til at tage afsked med 
hinanden. Vejrguderne har været med os 
de sidste uger, så sommeren bliver nydt i 
fulde drag. Når eleverne tager hjem på næ-
ste lørdag, tager vi hul på den lange række 
af sommerkurser. Forhåbentlig vil mange få 
en god sommeroplevelse på skolen. Midt i 
august kan vi så starte op med det stør-
ste hold elever nogensinde. Mere end 160 
elever har tilmeldt sig. Vi glæder os til et 
heftigt efterår med mange udfordringer og 
oplevelser.
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Hou Søsportcenter

Udsigt til havet
– 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 tilbud 
i Østjylland, lige ud til Kattegat. 
Feriehuse med 8 sengepladser, tv, 
radio og brændeovn.

  Området har asfalteret stisystem, 
tennis, beach-volley og 150 meter 
badebro – og ikke nok med det, alt 
er handicapegnet indrettet med god 
plads til kørestole.

  Tror du det ikke, så ring efter en 
brochure på tlf. 87 81 79 99, eller se 
vores hjemmeside på Internettet:

     www.hou-seasport.dk

SPECIALTILBUD
for elevforeningens medlemmer

i 2008:
Uge 46, 47, 48, 49, 50, 51 

 for én uge kr. 1.250,–
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Projektet Nye spor i Sneen sætter fokus 
på unge der er psykisk sårbare. Der er for-
domme der skal nedkæmpes og venskaber 
der skal opbygges mellem psykisk sårbare 
unge og »såkaldte normale« unge! Pro-
cessen bygger på teambuilding, tillid, 
samarbejde og samvær i en hyggelig 
atmosfære. Vi udfordrer den enkelte 
deltager og giver succesoplevelser. Vores 
håb, er at give de psykisk sårbare unge 
mod på igen at blive aktive i fritidslivet 
og samfundet.

Efter halvandet år på det fantastiske sted Eg-
mont Højskolen, som hjælper/højskoleelev 
og hjælpelærer, trængte jeg til nyt luft under 
vingerne. Og Scout Academy virkede som det 
perfekte sted at udfordre mig selv.

På Egmont Højskolen er der en helt særlig 
stemning. Det er et sted, hvor jeg opdagede 
at »de der handicappede,« faktisk er helt 
almindelige unge, der bare har lidt flere ud-
fordringer i livet. Forholdet mellem brugere 
og hjælpere er ligeværdigt, og her fik jeg et 
andet syn på livet, og mod på mere. Derfor 
var det klart for mig, at jeg måtte udfordre 
mig selv endnu engang. Og efter at have 

FRA SPASSER-PASSER TIL CAND. SCOUT!
Af Maja Mølby Hansen, 22 år

tidl. elev og hjælpelærer

læst en reklameavis var jeg ikke i tvivl: Scout 
Academy var det perfekte sted at udfordre 
mine personlige kompetencer – og lærer en 
masse nyt.

Scout Academy er et uddannelseskoncept, 
udviklet i samarbejde med KFUM-Spejderne 
i Danmark og en række danske virksomheder 
og samarbejdspartnere. På Scout Academy 
gennemgår unge en projektlederuddannelse 
ved at gennemfører et projekt med børn og 
unge, der har det svært i dagens Danmark. 
En projektlederuddannelse på højt niveau. 
Undervisningen er en kombination af pro-
jektledelse og grundlæggende viden om 
målgruppe for sit projekt. Målgruppen lig-
ger inden for børn og unge med anden etnisk 
baggrund, med et handicap eller unge der er 
bogligt eller socialt udfordrede.

Scout Academy var et linjefag på Nørgaards 
Højskole 5 måneder i dette forår. I løbet af 
undervisningen skal et projekt formuleres, 
gennemføres og evalueres. Det omfatter bl.a. 
projektbeskrivelse og budget, at etablere 
kontakt til målgruppen og samarbejdspart-
nere, skrive artikler og pressemeddelelser. 
Jeg var i en projekt gruppe sammen med 
4 andre, og vores projekt hedder Nye Spor 
i Sneen. Det handler om at skabe nye net-
værker og venskaber for unge, der er psykisk 
sårbare, og give dem mod på igen at blive 
aktive i fritidslivet. Ved at lade dem møde 
andre unge og få nogle gode oplevelser og 
succeser sammen.

Efter en god snak med en veninde, blev vi 
klar over at der et hul et sted i samfundet. 
Mange unge over 18 år, der er psykisk sårbare 
eller har en psykisk sygdom, mister deres 
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sociale netværk og kontakten til den gamle 
omgangkreds. For mange er det rigtig svært 
at fastholde vennerne efter at have fået en 
psykisk diagnose bl.a. fordi vennerne ikke 
ved hvordan de skal tackle det, og fordi 
det er et tabu-emne fyldt med fordomme. 
De unge har brug for en håndsrækning fra 
samfundet, det er ikke kun et kommunalt 
problem. Det er også et holdnings spørgsmål 
blandt befolkningen. Derfor vil jeg fortælle 
om vores projekt Nye Spor i Sneen, hvor vi 
prøver at gøre en forskel og få Danmark til 
at vågne!

 »Jeg kan ikke huske hvornår jeg sidst har 
villet holde fast i et projekt som jeg vil nu!! 
[…] I har overtrådt mine grænser på mange 
måder den aften. Men i stedet for de over-
trådte grænsers nederlag fik jeg en sejr... Og 
hver en lille sejr i giver andre mennesker, ja 
så giver i dem også mulighed for at træde et 
skridt frem .« citat - Kasper Lukas, deltager i 
Nye spor i Sneen.

PROJEKTET SKUDT I GANG
Onsdag d. 23. april blev vores Scout Aca-
demy projekt til virkelighed, vi mødtes 
første gang med målgruppen i Viborg. 9 
unge der er psykisk sårbare dukkede op. Vi 
legede navne lege og guffede lidt kage. Så 
fortalte vi hvad Scout Academy egentlig er 
for noget, og hvordan vi har fået ideen til 
vores projekt.

Den næste og måske største udfordring for 
deltagerne var vores interview og præsenta-
tion af en anden deltager. Vi gik sammen to 
og to, og efter at have fundet ud af en masse 
om den anden; livret, hjemby, skostørrelse 

osv. præsenterede vi den anden for resten 
af gruppen.

Det var en stor overvindelse for mange af 
deltagerne, at skulle tale for en gruppe 
mennesker man næsten ikke kender. En af 
deltagerne fortalte senere at det var svært, 
og at han aldrig havde forestillet sig at han 
skulle gøre det; »Det er for mig meget græn-
seoverskridende at sidde i en forsamling af 
folk og præsentere mig selv« Han gjorde det 
alligevel og beskriver selv følelsen sådan: 
»..Men angsten for at jeg skulle kvæles i 
hver sætning lurede lige om hjørnet!!« En 
anden udtrykte at det var fedt at komme af 
sted og møde nye mennesker, og at bare 
det, at komme af sted ud af døren, var en 
succesoplevelse. Han glæder sig til at blive 
mere aktiv igen, og er glad for at dette 
tilbud findes.

En god oplevelse for en af projektlederne, 
Jakob, var da han kørte to af deltagerne 
hjem. At høre dem fortælle hvordan de glæ-
der sig til at få andre venner end pedellen i 
bofællesskabet. At det bliver fedt at kende 
nogen man ikke bare har den sædvanlige 
diagnose-snak med. Og det at komme ud på 
andre tidspunkter end de planlagte ture med 
bofællesskabet. De synes det var fedt at få 
en T-shirt (Nye Spor i Sneen logo på ryggen) 
og de glæder sig til at komme ud og lufte 
den i byen. Og bedst af alt; De kan næsten 
ikke vente til det bliver onsdag igen. 

Andet møde med deltagerne i projektet Nye 
Spor i Sneen var en kæmpe succes! I bus-
sen på vej hjem, opdagede jeg at jeg sad 
og smilte – mine kinder var helt ømme, men 
jeg kunne slet ikke holde op, det er en god 
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indikator for hvordan jeg havde det efter 
den aften.

Det var lykkedes os at skaffe en flok unge 
uden psykiske lidelser, og det var fedt at 
mærke at de også synes at det er et godt ini-
tiativ! Aftenen handlede om teambuilding, 
små øvelser der kan ryste en gruppe tættere 
sammen, udfordre deres samarbejdsevner 
– og dem selv som personer. Det var Lasse, 
en af projektlederne der havde stået for pro-
grammet. Han havde hentet meget af det i 
sin spejder baggrund. Det var fedt at opleve 
at man kan bruge noget af alt det man lærer 
der – til andet end spejderarbejde.

 »Da vi i spejder gruppen snakkede om dette 
projekt, var vi mange der var usikre på hvad 
det indebar at være sammen med psykisk 
sårbare […] Men det lød spændende og var 
et godt alternativ til vores til tider trivielle 
spejdermøder. Derfor besluttede vi at se hvad 
det var for noget. Det er en beslutning jeg 
i dag er glad for. Det var fedt at se at man 
ikke er farlig, bare fordi man har fået beteg-
nelsen psykisk syg. Det var et input, hvor 
jeg straks ser muligheder for nye venskaber, 
og ikke som noget farligt, eller noget jeg er 
bange for« forklarer Kasper Rolle, deltager i 
projektet Nye Spor i Sneen.

Kasper Lukas, en anden af deltagerne i 
projektet har mailet sine tanker til os. Han 
beskriver meget godt, hvordan denne gruppe 
af unge, som vi fik lov at komme helt tæt på, 
går og har det. Vi ved at han ikke er alene, 
mange af vores deltagere giver udtryk for 
de samme problemer, og det bekræfter os 
bare i, hvor vigtigt dette projekt var og er.  
Og vigtigheden i at der bliver sat fokus på 

denne gruppe – nemlig Danmarks unge over 
18 år der er psykisk sårbare.

Kasper Lukas første indtryk efter vores be-
skrivelse af Scout Academy konceptet, og 
ideen til Nye Spor i Sneen var. »Da jeg først 
hørte jer fremlægge projektet tænkte jeg 
What The Fuck, er vi som psykisk-syge bare 
madding for endnu en omgang »15 minutes 
of fame« historie. Skal vi finde os i at blive 
udnyttet på denne måde IGEN! Den ide med 
at I skulle have succes på vores bekostning 
og vores tid, anstrengelse og mod tiltalte 
mig ikke spor, i de sekunder hvor mine tan-
ker i et virvar slog sig løs. Men jeg skulle 
i de næste 2 timer finde et helt andet svar 
og gøre mig helt andre tanker vedr. dette 
projekt.«

Han beskriver også hvor svært det var at 
tage af sted til det første møde, hvor en 
kammerat med en psykisk sygdom havde 
inviteret ham med: »Jeg havde på forhånd 
takket nej til denne aften, med den ene 
grund at jeg ikke ville præsentere mig selv 
foran alle de andre der nu ville dukke op. Jeg 
begyndte at komme med de efterhånden ret 
obligatoriske grunde til at jeg netop ikke 
denne aften kunne deltage. »Jamen Claus 
jeg har det sku ikke så godt i dag, og bliver 
sku nok nødt til at melde pas«…« Heldigvis 
lykkedes det kammeraten at overtale ham og 
de dukkede begge op til det første møde.

Her blev han blev imponeret over, at vi fik 
alle i tale og hvordan vi på vores lidt fjollede 
måde formåede at skabe en god stemning, 
og allerede der gav et håb om fremtidige 
venskaber: »… blev hurtigt klar over at de 
var her for at give os et sammenhold som 
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ville blive svært at rive fra hinanden igen.« 
Det var fedt at mærke hvordan vores projekt 
gav mening, og rykkede noget for nogen.

Om vores 2. Møde skriver han; »Jeg fik igen 
snøvlet mig sammen til at tage af sted:) Prøv 
at forstille jer, at det man sætter pris på i 
hverdagen af aktiviteter, ikke engang kan få 
en op af stolen. Selv om jeg helt vildt gerne 
vil det her, så har jeg noget inde i mig der 
siger at jeg lige så godt kan blive hjemme. 
Sådan har det været med mange af mine jobs 
og ting jeg egentlig har gået op i med liv og 
sjæl.« Men sådan skulle det ikke være denne 
gang, Kasper blev fanget af noget i vores 
projekt som var med til at gøre en forskel 
for ham; »Jeg ville være alvorlig syg før jeg 
siger nej til denne oplevelse.«

NYE OG UVIDENDE
Vi har igennem hele forløbet, med projekt-
udvikling talt om hvordan vi skulle forholde 
os som projektledere og hvilke forholdsregler 
vi skulle tage i dette projekt. Det handlede 
om venskaber og aktiviteter der giver suc-
cesoplevelser, men for en målgruppe der er 
psykisk sårbar. Ingen af os havde nogen sær-
lig erfaring på området, og mange rådede os 
til at kontakte eksperter. På et tidspunkt var 
vi endda inde på at vi skulle have en syge-
plejerske med til alle møderne, som kunne 
hjælpe os i tilfælde af at noget gik galt. 

Heldigvis blev vi en del klogere, da vi havde 
været forbi Psyk-Info i Viborg til et møde 
omkring vores projekt. De sagde at vi bare 
skulle være dem vi er – gå ind i det med en 
positiv indstilling, og så bare lave nogle af 
de ting vi brænder for, så skulle vi nok få 
alle med. Psyk-Info mente at det var rigtig 

vigtigt at vi ikke var en del af systemet, 
men et tiltrængt tilbud i fritiden. Derefter 
besluttede vi at projektet skulle lægge vægt 
på det raske menneske, og at det på ingen 
måde skule forbindes med et behandlings-
forløb eller systemet. Og ud fra Kasper Lukas 
næste citat at dømme, er vi blevet peget i 
den rigtige retning. »De psykologer og psy-
kiatere jeg har snakket med igennem årene 
er fandeme peanuts ved siden af jeres måde 
at håndtere tingene på.«

Kasper Lukas fortalte også at han gang på 
gang oplever at miste de venskaber han 
knytter med de mennesker han omgås i 
hverdagen. Det personale der arbejder i 
bofællesskaberne, må ikke have kontakt 
med beboerne, når de ikke er på arbejde, 
og heller ikke efter de er rejst. Han mener 
at det strider imod ideen om, at de engang 
skal stå på egne ben, og skal ud i blandt 
andre mennesker. Fordi de eneste personer 
de knytter sig til, ikke er der når de skal vi-
dere, og de venner man har formået at holde 
på, er de andre psykiske sårbare, som man 
bor sammen med. »Det gør jo i den sidste 
ende at vi bliver mere indelukkede og hvis 
der ikke havde været sådan et tilbud som I 
giver os (Nye Spor i sneen). Ville mange af os 
aldrig komme til at begå sig i den virkelige 
verden«. Helt naturligt kom vi til at holde 
af de unge der deltog i vores projekt – vi 
knyttede os til dem, og vi vidste, at vi havde 
en stor opgave foran os, så vi ikke skulle 
blive endnu et kortvarigt bekendtskab - og 
et socialt nederlag. 

»ILDSJÆLE«
Lørdag den 3. maj 2008 blev »Ildsjæle« 
til, det er et stort maleri der måler 2x4 m. 
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Billedet er den synlige del af projektet som 
vil være et symbol og et opråb! – Der er en 
gruppe unge her i Danmark, der trænger til 
en håndsrækning!

»Jo længere vi kommer, jo flere spor bliver 
der. […] Selvom jeg var indenfor i skyggen 
kunne jeg alligevel mærke en varme blandt 
de andre, og en passion for vores fælles 
stykke arbejde. Jeg må indrømme, at jeg var 
meget træt den dag, og syntes at det var rig-
tig mange timer vi var i gang. Men jeg fik en 
personlig sejr ved at være af sted så mange 
timer. Jeg vidste at jeg havde været med til 
at gøre en forskel og at vi havde udrettet 
noget den dag.« skriver Kasper Lukas.

Temaet for maleriet er ild, da det har fået en 
fin plads i den gamle brandstation i Viborg, 
det nye medborgerhus kaldet »Stationen.« 

Vi mødtes i alt 7 gange, hvor vi bl.a. spyede 
ild, rappellede og hyggede om bålet. Vi slut-
tede projektet med en grill aften, for alle 
deltagerne og projektteamet, det var en god 
aften hvor vi alle kunne sige på gensyn, for 
vi er mange der skal se hinanden igen.  

SPEJDERE ER NOGET FOR SIG
Spejdere er noget for sig selv og rigtig meget 
for andre. Spejder eller ej, på Scout Academy 
på Nørgaards Højskole, lavede vi noget der 
giver mening. Vi 5, der stod bag Nye Spor 
i Sneen, har opdaget, at der er et rigtigt 
stort behov, hos denne gruppe unge i Dan-

mark. Men vigtigere – det er ikke så svært! 
Vi gjorde det, vi kom hjem fra hvert møde 
med armene over hovedet, fordi det var fedt, 
vi var med til at give succesoplevelser, skabe 
venskaber – og vi så hvordan deltagerne flyt-
tede sig, og fik mod på mere. Og vi er bare 
5 »såkaldte normale« unge.

For nogle af de unge der deltog i projektet, 
er det sociale samvær en stor udfordring. 
»Psykisk syg« er et tabubelagt emne. Mange 
unge mister deres sociale netværk og gode 
venner, når de får konstateret en psykisk 
sygdom. Der er mange fordomme, som i bund 
og grund kun bygger på uvidenhed ligesom 
fordommene over for mennesker med et 
handicap. Projektet Nye Spor i Sneen havde 
fokus på dialog og på mennesker, og ikke på 
diagnoser. Det tror jeg er en vigtig ting at 
have i mente i mødet med mennesker.

En god højskole lærer jeg kender, sagde til 
en morgensamling: Jeg prøver på, ikke at 
dømme andre mennesker jeg ikke kender, 
fordi jeg ikke kender deres baggrund og 
deres bevæggrunde for at gøre og agerer 
som de gør. Jeg kender ikke det liv de har 
været igennem og bør derfor møde dem med 
et åbent sind og lade dem vise mig hvem 
de er. 

Sådan vil jeg i fremtiden bestræbe mig på 
at tænke, og dermed prøve at pakke nogle 
af mine egne fordomme væk.
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ELEVHOLD EFTERÅR 2007 - FORÅR 2008

Adelsteinn Björnsson           104 Reykjavik
Airika Penning                    
Allan Dion Andersen            2640 Hedehusene
Anders Bo Lyck                   8270 Højbjerg
Andreas Andersen                8000 Århus C
Andreas Dam Krogh             3390 Hundested
Anna Højkjær Larsen           9000 Aalborg
Anne Hedegaard Nielsen       7800 Skive
Anne Houmøller                  9230 Svenstrup
Anne Maria Petersen           2500 Valby
Anne Marie Johansen Møller 7650 Bøvlingebjerg
Anne Mette Petersen           6670 Holsted
Anne Møller Mortensen        7160 Tørring
Anne Rasmussen                 8680 Ry
Anne Sofie Madsen              8464 Galten
Anthony Ebong                   Uganda
Anya Aaby Højager             5000 Odense C
Aske Mørk Thomsen             8680 Ry
Astrid Lundsgaard Andersen  8680 Ry
Ausra Klemaité                    
Bartek Kula                        
Bastian Valentin BSørensen  8320 Mårslet
Bent Poder                         8300 Odder
Bente Berg Nielsen             6800 Varde
Bo Johansen                      8420 Knebel
Camilla Marseen                 5450 Otterup
Camilla Mia Wikke               5000 Odense C
Carl Varde Jensen                7000 Fredericia
Carsten Nørhave                 5492 Vissenbjerg
Casper Andersen                  4220 Korsør
Casper Søgaard Christensen  2000 København F
Charlie Johnsen                  5672 Broby
Charlotte Osbech                2300 København S
Charlotte Rasmussen            5772 Kværndrup
Chie Kinoshita                    Japan
Chisato Fujiwara                 Japan
Christian Villadsen               6900 Skjern
Christina Andersen              3200 Helsinge
Christopher Smith               2980 Kokkedal
Clara Schaarup                    9500 Hobro
Dan Nordberg Olsen            4300 Hillerød
Daniel Karstenskov Larsen    9760 Vrå
Daniel Klarskov Pagter         8200 Århus N

David Thomsen                   9500 Hobro
David Tue Jensen                7400 Herning
Dennis Junkuhn                  8300 Odder
Devi Datta Acharya              Nepal
Dina Skjold Andersen           4180 Sorø
Ditte Helena Berg               8300 Odder
Emilie Middelhede               8000 Århus C
Eva Kathrine Houlind           7620 Lemvig
Eva Leini                           
Eva Odehnalova                  
Frantisek Puk                      
Furkan Yüce                       8300 Odder
Gabriele Ask B. Amatulli       5700 Svendborg
Gry Drejer Tittmann             3520 Farum
Hanne Seal Carstensen        8800 Viborg
Hans Henrik Hansen            8260 Viby J
Heidi Nissum Jensen            8350 Hundslund
Helle Kann                         8660 Skanderborg
Henriette Stausholm            2770 Kastrup
Henrik Skov                        6500 Vojens
Hiromi Abe                        
Iben Albrechtsen                9000 Aalborg
Ida Schwartzbach                4100 Ringsted
Ideu Immaculate                 Uganda
Ina Fensmark Søndergaard   8320 Mårslet
Ingelise Thornvig                7323 Give
Inger Skovgaard Jørgensen   8370 Hadsten
Irene Nabalamba                 Uganda
Iwona Frydryszak                 
Jakob Løkke Hyldgaard         8320 Mårslet
Jakob Marling                     5700 Svendborg
Janis Kajons                      
Jeanette Villum Jensen        9230 Svenstrup
Jeevan Bakadur Khadka        Nepal
Jeppe Forchhammer            2730 Herlev
Jiri Zadrazil                        
Joan Kuur Nielsen               7470 Karup
Johannes G. Somogyi           2610 Rødovre
Johannes Mikkelsen            
Johnny Pedersen                2660 Brøndby Strand
Jonas Bjørn Andersen          8600 Silkeborg
Jonas Juul Jørgensen          8300 Odder
Julie Jepsen                       2610 Rødovre
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Julie Quistgaard                  
Jurgita Gostautaité              
Jørgen Halsted Hansen        8270 Højbjerg
Karen Juhl Sørensen            8300 Odder
Kasper Lysholt                    8600 Silkeborg
Kasper Najbjerg                  8200 Århus N
Kate Kongsgaard                 8471 Sabro
Katharina Andreasen           8270 Højbjerg
Kathrine Hougaard              9640 Farsø
Kathrine Søgaard                 6990 Ulfborg
Katrine Appelgren               2740 Skovlunde
Kenneth B. Christensen        8543 Hornslet
Kjeld Christiansen               9382 Tylstrup
Klaus Pedersen                   5466 Asperup
Komabu Grateful Sefakor      Ghana
Kristian Johan Mogensen      7620 Lemvig
Kristian Schmidt                 6051 Alminde
Kristian Skovgaard Andersen 8410 Rønde
Kristine Quistgaard              8600 Silkeborg
Kristoffer Henneberg Duus   8410 Rønde
Krystian Vester                    8210 Århus V
Lars Bjørneboe Hansen         4862 Guldborg
Laura Andresen                   6580 Vamdrup
Lea Givskov                        7600 Struer
Lene Reinhold Bentzen        
Lina Nørgaard                     9600 Aars
Linda Lyngvig                     7280 Sdr. Felding
Line Dyrholm Jensen            2620 Albertslund
Line Holm                          6950  Ringkøbing
Line Juul Levisen                9460 Brovst
Lisbeth Lindquist
Lise Houlind Christensen      7660 Bækmarksbro
Lotte Kjær Damsgaard          8541 Skødstrup
Lotte Viborg Nielsen            7650 Bøvlingebjerg
Louise Westergaard              6630 Rødding
Louise Aasberg P Rasmussen 5464 Brenderup
Lubos Korencik                   
Mads Lund Frederiksen         8381 Mundelstrup
Mads Peder Pedersen            8000 Århus C
Mads Thorup Langelund       5772 Kværndrup
Maja Hametner Laursen        7680 Thyborøn
Makula James Mukasa          Uganda
Marek Durila                      

Margrethe Iversen               8260 Viby J
Maria Vestergaard Sahl         6900 Skjern
Maria Weinkouff                  9830 Tårs
Maria Ørndrup Sørensen       2300 København S
Mariam Ali                         2600 Glostrup
Marie Boudigaard Nielsen     8300 Odder
Marie Lind Jespersen           9000 Aalborg
Marie Theresa Skov Jensen    8900 Randers
Marie-Louise Eriksen           8700 Horsens
Martha Kjærsgaard              4230 Skælskør
Martin Beeck                      5240 Odense NØ
Martin Vestergaard Tjerrild    8700 Horsens
Mathias Kjær Winther          8600 Silkeborg
Mathilde Andersson             9300 Sæby
Mette Brouw Iversen           9000 Aalborg
Mette Glenstrup Nielsen       9500 Hobro
Mette Krogsgaard                4200 Slagelse
Mette Palludan Sletskov       8000 Århus C
Mette Susgaard Jensen         8240 Risskov
Michael Davidsen                7130 Juelsminde
Michael Lindquist Hansen     8300 Odder
Michael Rasmussen             5500 Middelfart
Michael Thomsen                7330 Brande
Michelle Andersen               9900 Frederikshavn
Mie Hiltmar Jensen              8660 Skanderborg
Miho Toda                          Japan
Mike Kristensen                  5700 Svendborg
Mikkel Jensen                     8660 Skanderborg
Mikkel Markvard Andersen     8680 Ry
Miroslava Gombarova           
Miroslava Stasova                
Morten Falk-Larsen              2200 København N
Morten Lykke                     6760 Ribe
Morten Rydahl Olsen           4684 Holmegård
Nadja Eun Joo Christiansen  4700 Næstved
Naja Skøtt Pedersen             8723 Løsning
Nanna Jensen                    9000 Aalborg
Nanna-Rozalina Jensen        8300 Odder
Naoko Oya                          Japan
Nicholas Stratigos               8660 Skanderborg
Nicholine E. Sørensen          8660 Skanderborg
Nicole Thronicke                 8000 Århus C
Niels Jørgen Robdrup           8340 Malling
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Nina Helkjær Engen             9400 Nr. Sundby
Pernille Jørgensen              2880 Bagsværd
Pernille Øgaard                   6715 Esbjerg N
Peter Gorm Herup Bertramsø 8660 Skanderborg
Peter Toman                       
Piet Kobusch Simonsen        3500 Værløse
Rajeenthiran Ramachandran  6100 Haderslev
Rasmus Andersen                6920 Videbæk
Rasmus Ørskov                    8983 Gjerlev
Rehema Nagirinya               Uganda
Rita Sot                             
Salli Maranna K. Villefrance  8600 Silkeborg
Sandra Boel Hansen             6800 Varde
Sanne Dallgaard Madsen      9600 Aars
Sarah Ankjær Sørensen         8000 Århus C
Sarah Kaalund Pedersen       3550 Slangerup
Sarah Munk                        3400 Hillerød
Sari Michelle B. Nielsen        7830 Vinderup
Sebastian Rosenberg Lenda  7830 Vinderup
Sebastian Schorling Bach     7500 Holstebro
Sharon Kirstine M. Bowen    5300 Kerteminde
Signe Susgaard Jensen         8830 Tjele
Signe Vibæk Andersen          9600 Aars
Simon Andersen                 4000 Roskilde
Simon Svoldgaard Jensen     9560 Hadsund

Simon Sørensen                  6670 Holsted
Sissel Elisabeth Pedersen      5500 Middelfart
Sofie Brincker                     9000 Aalborg
Sofie Sandager                   8000 Århus C
Sofie Skau                         9400 Nr. Sundby
Sonny Benneweis                8000 Århus C
Steen Riemenschneider        8500 Grenå
Stefan Hilmar B. Jensen       7100 Vejle
Stine Marie D. Smærup         8210 Århus V
Susie Dahnke Rasmussen     5220 Odense SØ
Tau Risvang                        8000 Århus C
Teresa Reece Thulesen         8464 Galten
Thea Maria Lang                 2860 Søborg
Thea Søby Carstensen          8660 Skanderborg
Thomas Bach Pedersen        7500 Holstebro
Thomas Elkjær Vestergaard    7400 Herning
Thomas Kellberg Nielsen       8963 Auning
Thomas Lauritsen                8240 Risskov
Thomas Skjoldborg              7830 Vinderup
Tina Baltzer Jensen             2730 Herlev
Tine Gottschalk                   4300 Holbæk
Tine Teit Andersen               2750 Ballerup
Tomas Strøbye                    2000 København F
Vibeke Mie Jensen              9632 Møldrup
Yamamoto Mio                    Japan
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Formand, medlem af skolens bestyrelse:
Jens Bork                                                                                  jcbork@stofanet.dk
    Vestervænget 39, 7323 Give                                                            75 73 19 95

Næstformand, medlem af højskolens bestyrelse:
Wilton Jensen                                                                               woj@mail.tele.dk
    Bakkedraget 8, 7490 Aulum                                                             97 47 15 35

Kasserer:
Jørn Skov Hansen                                                               jskovhansen@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

Dorthe Mortensen                                                    dorthemortensen@mail-online.dk
    c/o Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder                           20 72 70 02

Suppleanter 
1. Brian F. Joensen                                                                 bjoensen@wanadoo.dk
    Ulvevej 30, 6715 Esbjerg N                                                              75 46 82 82

2. Solveig Hansen                                                                            sol@dhf_net.dk
    Foldagervej 8, Skannerup, 8883 Gjern                                               86 87 20 83

Elevholdsrepræsentant 2007:
Maja Mølby Hansen                                                                             51 36 96 22
    Kærvej 16, 6600 Vejen                                                   majamoelby@hotmail.com

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
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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

Husk Støtteforeningen for KLO
som sikrer KLO's fremtid.
Ring til KLO for nærmere oplysninger.
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ELEVSTÆVNET

31. okt. — 2. nov. 2008

(invitation udsendes omkring 1. september)

HU S K
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