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Det mest forudsigelige at starte et skriv
med i 2020 er utvivlsomt: Dette er mærkværdige tider. Således gjort. Verden er
på mange måder vendt på hovedet. Dog
er alt ikke anderledes. Elevforeningen
for Rødding Højskole udgiver vanen tro
et årsskrift.
Temaet for dette års årsskrift er genforening. Herhjemme leder ordet genforening ofte tankerne hen på den genforhandling af grænsedragningen mellem
Danmark og Tyskland, der fandt sted
for 100 år siden. I dette års årsskrift har
generelsekretær for Grænseforeningen
Knud-Erik Therkelsen skrevet en artikel
om netop Genforeningen 1920, og hvad
denne kan lære os i dag.
I årets årsskrift har vi dog også valgt
at fokusere på andre genforeninger. I
marts 2020 blev vi som samfund ramt
af en pandemi, der i vid udstrækning begrænsede det fysiske samvær. Hvordan
forener man sig, hvis man ikke kan være
i samme rum? En løsning på dette blev

fællessangen, der på tværs af landet
bandt os sammen. Komponist og projektleder for “Syng, spis og snak” Rasmus Skov Borring beskriver i årsskriftet
fællessangens (gen)forenende kraft.
Nogle gange er det bedste at gøre at
lytte til kloge folk. Vi har sat to af de
klogeste folk, som vi kender, til at kloge
sig om, over og omkring ordet ‘genforening’. Der er tale om Andreas Ullum,
højskolelærer på Rødding Højskole, og
Georg Bendix, tidligere højskoleforstander. Det er der kommet en lille perle af
en artikel ud af.
Rødding Højskoles netværk for gamle
elever er stærkt. Meget stærkt, endda.
I årsskriftet beskriver én af de stærkest
funklende stjerner i det gamle elevnetværk, Johan Eriksen fra F11, hvordan
han oplever de genforeninger, han flere
gange årligt oplever med gamle Rødding-venner - det kan være på højskolen til ugekurset Revival eller uden for
højskolen. Elevnetværket består dog

også af yngre gamle elever. Det nyligt afsluttede forårshold, F20, havde et noget
specielt ophold. Man kan vist roligt tale
om et før og et efter - corona. Højskoleelev Kirstine Gregersen fra F20 deler
i sin artikel tanker om og oplevelser fra
et højskoleophold i coronaens tid.
Ydermere giver Elevforeningens kasserer Kasper Hansen vanen tro sin årsberetning. I skal naturligvis heller ikke
snydes for forstander Mads og forstanderinde Anja Rykind-Eriksens spændende bidrag - samt meget mere!
Elevforeningen for Rødding Højskole vil
gerne sig tak for endnu et år med højt
humør blandt skolens tidligere elever alt til trods.
God læselyst!
På vegne af Elevforeningen for Rødding
Højskoles bestyrelse
Johan Knud Vad Knudsen

Grænselandets historie er
ikke støvet fortid af Knud Erik
Therkelsen

Genforeningen med lille og stort
g - en brevveksling af Andreas
Ullum & Georg Bendix

Har fællessangen genforenet
danskerne? af Rasmus Skov
Borring

Året der gik 2020 af Anja
Rykind-Eriksen

Boblen brast - fællesskab i coronaens tid af Kirstine Gregersen

Rødding i alle landets afkroge
- om Rødding Revival og det
gamle elevnetværk af Johan
Eriksen

Jubilarbilleder

Generalforsamling 2020

Genforening - det uforglemmelige år af Mads Rykind-Eriksen

Kasserens årsberetning

Elevlister

Elevforeningens bestyrelse

Højskolens ansatte

Højskolens bestyrelse
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Af Knud-Erik
Therkelsen,
generalsekretær for
Grænseforeningen

Vi har gennem det sidste år hørt meget om grænsedragningen mellem Danmark og Tyskland i 1920, eller som vi
flertalsdanskere gerne siger: Sønderjyllands genforening med Danmark. Der er
gradsforskelle i de to benævnelser. Dels
kan man diskutere, om der i statsretslig forstand var tale om en genforening,
dels skal man huske, at ikke alle følte
det som en genforening, herunder begge
de to mindretal, som opstod i forbindelse med grænsedragningen.
Hvad skete der? Udgangspunktet var
den europæiske ide om at skabe et lighedstegn mellem på den ene side folk,
sprog og etnicitet og på den anden side

politisk struktur, altså stat. Et folk = en
stat. Nationalstat. Det var et projekt, vi
i Danmark var optaget af fra begyndelsen af 1800-tallet, og det var et projekt,
vores tyske nabolande var tilsvarende
optaget af. Et folk = en stat. Drømmen
blev med få års mellemrum realiseret i
begge lande, men med vidt forskellige
konsekvenser.
At være en stat forudsætter en udstrækning og en grænse. Hvor Danmarks
grænser tidligere var defineret af kongemagtens grænser, der ikke tog hensyn
til sprog og kultur, skulle der nu trækkes
en grænse baseret på sprog og etnicitet.
Grænsedragningen er blevet diskuteret
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igen og igen over de sidste næsten 200
år og bliver det fortsat (grænsekontrol, vildsvinehegn osv.). Som professor
Steen Bo Frandsen har pointeret, har tilspidsede diskussioner om grænsedragningen været fulgt af alvorlige forfatningskriser som f.eks. i 1849, 1864, 1920
og 1945. Det er derfor også forventeligt,
at en så stærk dagsorden som den europæiske globalisering giver anledning til
om ikke forfatningskriser, så dog meget
stærke meningsudvekslinger.
En mangfoldig region
Hertugdømmet Slesvig mellem Kongeåen og Ejderen har altid været grænseland mellem Norden og Centraleuropa,
Danmark og de tyske lande, og altid
været flersproget. Her taltes en mangfoldighed af sprog, herunder sønderjysk, plattysk, højtysk, dansk og frisisk.
Det var derfor kompliceret at trække en
grænse mellem de to kulturer baseret
på sproglige forhold, ikke mindst fordi
mange slesvigere havde det udmærket
med begge dele.
Hvor skulle grænsen gå? Spørgsmålet lod sig ikke umiddelbart besvare og
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førte til to krige mellem danske og tyske
interesser. En borgerkrig (1848-1851)
mellem dansksindede og tysksindede
borgere inden for helstatens grænser,
som slesvig-holstenerne tabte, og en
regulær krig i 1864 mellem Danmark og
Østrig-Preussen, som Danmark tabte,
hvorved vi mistede hertugdømmerne.
Når vi danskere så ofte fremhæver nederlaget i 1864 (og ikke sejren i 1851),
skyldes det, at nederlaget havde perspektiv. Lighedstegnet blev sat med
nederlaget på Dybbøl i 1864, hvor alt
tysk forsvandt. Danmark var blevet en
nationalstat, et sprogligt og kulturelt
fællesskab, der nu med en fri forfatning,
Grundloven, skulle bære sin egen stat.
Men de dansksindede sønderjyder i den
nordlige del af Slesvig kom til at betale
prisen. De var sammen med den tyske
befolkning i det øvrige Slesvig, Holsten
og Lauenborg blev preussiske statsborgere, hvor man på forskellig måde forsøgte at germanisere dem. De dansksindede sønderjyder var i 1866 blevet lovet
en folkeafstemning om grænsedragningen, men i 1879 blev denne aftale sløjfet.
Først efter Tysklands nederlag i Første

Verdenskrig kom en folkeafstemning i
Slesvig på dagsordenen ved fredsforhandlingerne i Versailles i 1919.
Folkeafstemningen blev gennemført
den 10. februar 1920 i området nord
for en linje syd om Tønder og nord om
Flensborg og den 14. marts i Flensborg
og Mellemslesvig. I den første afstemning stemte 75 % dansk, men der var dog
tysk flertal i Tønder, Aabenraa og Sønderborg. I den anden afstemning stemte
75 % tysk.
Hele diskussionen om grænsedragningen var voldsom og dramatisk og stærkt
medvirkende til den alvorligste forfatningskrise siden folkestyrets indførelse
i 1849, nemlig Påskekrisen. Nationalkonservative kredse ønskede en grænsedragning længere mod syd og under
alle omstændigheder syd om Flensborg
og fik Christian 10. med på det synspunkt. Kongen havde også en dynastisk
interesse i at beholde mest muligt af
Slesvig, og han fyrede derfor regeringen
Zahle, der havde accepteret en grænse
nord om Flensborg, og indsatte i stedet
en politisk uerfaren højesteretsdom-

mer som statsminister. Fyringen var at
sammenligne med et statskup og førte
omgående til demonstrationer og krav
om kongens afgang. Christian 10. bøjede
hurtigt af og udskrev folketingsvalg og
bevarede dermed sin position.
På baggrund af afstemningsresultatet
blev den nye Kruså-grænse trukket og
Genforeningen gennemført – formelt
den 15. juni 1920 men reelt først den 10.
juli i forbindelse med kongens ridt på
Den hvide Hest over grænsen ved Frederikshøj og ved den store folkefest på
Dybbøl dagen efter.
Men Genforeningen skabte også et
dansk mindretal syd for grænsen, der
gerne havde set en sydligere grænsedragning, og et tysk mindretal nord for
grænsen, der gerne havde set en grænsedragning længere mod nord. Dermed
var kimen lagt til endnu nogle årtiers
diskussion om grænsens placering.
Diskussionen er nu forstummet med det
tyske mindretals erklæring om ubetinget loyalitet over for den danske stat og
grænsedragningen og tilsvarende udtalelser fra det danske mindretal i Syd-
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slesvig. Der er kommet ro om grænsen.
Der er meget at lære
Hvad kan vi lære af den historie? Adskilligt! For det første at forstå, hvem
vi er, og hvilke prægninger vi som folk
har fået. Danskerne rejste i årene efter Genforeningen over 600 mindesten
over hele landet for at markere deres
glæde og taknemmelighed ved Genforeningen. Tusindvis af unge karle og piger
har slæbt snesevis af tonstunge sten til
bakketoppe for at udtrykke en fælles
taknemmelighed over, at lighedstegnet
mellem sprog og stat nu var blevet sat så
præcist, som det var muligt, altså med
mindst mulige mindretal til følge.
Genforeningen kan for det andet give
anledning til refleksioner over, hvad
identitet er og ikke er. Da sønderjyderne gik ind i afstemningslokalet i 1920,
havde de en stemmeseddel og to muligheder: dansk eller tysk. Men mange
kunne eller ville ikke tage stilling, fordi
de havde sympati for både det danske
og det tyske. De blev lidet flatterende
kaldt blakkede eller på tysk Zwei-strömige. Synspunktet deles i dag af unge

fra begge mindretal, der hævder, at
identitet ikke er et enten-eller, men et
både-og, afhængigt af tid og sted.
Man kunne for det tredje overveje, om
datidens grænsebegreb er tidssvarende. 277 grænsesten i granit markerer
grænsens forløb gennem landskabet
fra Krusåens udløb i Flensborg Fjord
til Det fremskudte Dige i Vadehavet,
hver med en millimetertynd grænselinje
indhugget. Et gigantisk fysisk grænsemonument, som nemt og hurtigt kan
projiceres over i en mental grænse med
dem-og-os-retorik. Men grænsen kan
også forstås som et 150 km bredt bælte
fra Ejderen i syd, hvor Danmark begynder, til Kongeåen i nord, hvor Tyskland
slutter. Et bælte, hvor vi løser fælles
udfordringer til fælles bedste uden en
generende skarpt markeret grænse
imellem os. Et bælte med glidende overgange, flersprogethed, bindestregsidentitet og brobygning frem for kontrol
og afgrænsning, monokultur og national
selvfedme.
For det fjerde viser fejringen af Genforeningen, at der er en vej fra modsætning,

afgrænsning og fjendebillede til forståelse, gensidig respekt, dialog og samarbejde til fælles bedste. Og det er måske det vigtigste budskab til nutidens
grænselande på Nørrebro, i Gjellerup og
Vollsmose: Der er en anden vej, og vi ved
fra grænselandets historie faktisk meget om den. Men vi har desværre glemt
den. Derfor er det så vigtigt at fortælle
historien og trække linjerne fra dengang
til i dag. Grænselandets historie er ikke
støvet fortid, men brændende aktuel
nutid og fremtid.

12

Genforeningen med lille og
stort g – en brevveksling
Af Andreas Ullum og Georg Bendix, lærere på
Rødding Højskole.
Coronanedlukningen vendte op og ned på alle planer i foråret og sommeren 2020. Den planlagte fejring af 100-året
for Sønderjyllands genforening med Danmark blev aflyst og
udskudt, ligesom også foråretsholdet på Rødding Højskole
måtte sendes hjem. Det gav til gengæld anledning til en
anden genforening, nemlig den mellem F20 og højskolen.
I denne brevveksling deler skolens litteraturlærer Andreas
Ullum og skolens nestor Georg Bendix tanker om, hvad ordet
genforening egentlig dækker over.
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Rødding, den 30. maj 2020
Kære Georg
Nu kom sommeren til Rødding, med varme og
sol og med vores elever, der langt om længe
har fået lov til at vende tilbage til højskolen. Hvor er det skønt igen at se den
gamle skole fyldt med liv. Den bliver pludselig så trist, når der ingen mennesker må
være. Jeg tror, at de tomme bygninger for
os lærere er kommet til at stå som vidnesbyrd over den undtagelsestilstand, vi har
befundet os i. Hundrede unge mennesker har
brændende ønsket at være netop her, men har
ikke kunnet. Det har føltes så forkert.
Vi er i gang igen, og vi har glædet os.
Da eleverne skulle ankomme i onsdags – hvor
de blev mødt af en flagallé hele vejen gennem byen – havde vi lavet dette banner
med teksten Genforening F20. Flot er det
muligvis ikke, men vi syntes, vi var sjove.
Vi tænkte selvfølgelig på Sønderjyllands
genforening med Danmark, hvis 100-års jubilæum også måtte aflyses og udskydes. Nu
kunne vi få lov til at fejre en anden genforening, som nok var historisk mindre

betydningsfuld, men bestemt ikke føltes
mindre vigtig, hverken for os eller for
eleverne.
Der er selvfølgelig tale om to meget
forskellige genforeninger, men alligevel
kommer jeg til at tænke på, hvad de har til
fælles. Vi bruger trods alt det samme ord
om begge begivenheder. Derfor skriver jeg
nu til dig, i et håb om at blive lidt klogere. Jeg tænker først og fremmest på selve
ordet genforening: Noget, der oprindeligt
har været ét hele, er blevet skilt ad for
senere at blive sat sammen igen. Hvad gør
det ved et fællesskab?
Der er en enestående stemning og samhørighed blandt elever og lærere på højskolen i disse dage. Alle vil det samme;
alle vil genoplive det fællesskab, vi nåede
at opleve, inden landet lukkede ned 11.
marts. Men samtidig står det også allerede nu klart, at det ikke er så ligetil,
at det ikke er muligt at lade alt blive
som før. Det nye, der er kommet ud af gen-
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foreningen, er forskelligt fra, hvad det
var før adskillelsen. Det er markeret af
denne adskillelse, på godt og ondt. Mon
denne følelse har noget til fælles med
den genforening, der udspillede sig her
for hundrede år siden?
Jeg vil gerne takke dig for gode eftermiddage i din have med kage, sang og
optagelse af morgensamlinger. Ingen af
os ønsker at skulle holde digital højskole igen, men når nu det
skulle være, kunne jeg ikke
forestille mig bedre mennesker
at gøre det med.
Kærlig hilsen
Andreas
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Af Rasmus Skov Borring, pianist og komponist.

Det korte svar kunne være et ja! I hvert fald hvis referencen er de seneste seks
måneders forandringstid. Dét, der normalt er betinget af, at mennesker udøver
det sammen, stillede sig pludseligt til rådighed på en ny måde – på afstand. Vores
folkekultur trådte til i en krisetid. Når svaret alligevel er mere nuanceret end bare
et ja, hænger det sammen med, at fællessangen, allerede inden nogen havde talt
om corona, havde et godt tag i mange dele af Danmark.
2020 udviklede sig i en retning, de færreste nok kunne forestille sig. Med ét
blev en oprindelig dagsorden udskiftet med en anden. Midt i frygt og uvished om
fremtiden blev fællessangen midlet til følelsen af håb og en måde at få styr på sig
selv på i en kompleks situation. Historien fortæller, at det er sket før. At det er det,
fællessangen har gjort – forenet mennesker, når trangen var størst i forskellige
krisetider. Følelsen af at synge sammen og føle sig som en del af noget større. At
mærke fællesskabet. Coronakrisen er måske første gang i nyere tid, at et land, et
folk, det store fællesskab har haft denne samlede trang. Men netop land og folk er
komplekse og dynamiske begreber, der hele tiden udfordres. Selv om tendenserne
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er set før, er det alligevel anderledes i
dag, fordi tiden er en anden. Hvem er
de mennesker, der deler? Hvordan kan
vi dele en folkekultur anno 2020? Det vil
jeg reflektere over i dette skriv.
Allerede ved indgangen til 2020 blæste der varme vinde omkring fællessangen i Danmark, særligt på efterskoler og
højskoler, i foreningsdanmark, i kirken
og dele af kulturlivet. Corona har altså
ikke som sådan genindført fællessangen, men det er klart, at coronatiden har
kanaliseret fællessangen ud i nye hjørner af samfundet og givet den et særdeles godt skub. Der har med ret stor
sikkerhed været mere fællessang i “det
almindelige hjem”, end der ellers plejer
at være. Forhåbentligt har det skærpet
et fokus, der giver endnu bedre forudsætninger for, at fællessangen fortsat
vil være en stærk del af folkeoplysningen, som den enkelte kan reflektere
over. Groft sagt eksisterer fællessangen kun, hvis vi gider at synge, og den
er kun en kulturarv, hvis nogen har lyst
til at arve den. Det er et forhold, det er
vigtigt at være opmærksom på – nemlig at en sangskat skal gives videre til
nye generationer for at sikre dens eksistens. At gøre den tilgængelig på en
måde, hvor det giver mening for et ungt

menneske. Ikke på bekostning af tradition og historie, men fordi fællessangen
også har koder og rammesætning, der
kan være vigtige og afgørende for, om for
eksempel unge mennesker synes, det er
et relevant fællesskab at være en del af.
På samme tid ligger der også en opgave
i at fastholde de ældre generationer og
ikke kun tale om fornyelse. Men det betyder, at fællessangsformidling har en
del hensyn at tage, selv om udgangspunktet egentligt er, at det handler om
nuet og er frivilligt for dem, der vil. Men
fordi der også er et stærkt dannelsesaspekt, skal man også tænke over, hvad
sammenhængen er, for vi oplever og forbruger altid kultur i lyset af noget. Og i
lyset af det seneste halve år har netop
den nye livssituation i både Danmark og
verden også haft indflydelse på vores
brug og forståelse af sangene. Pludselig
får en sang om frihed en ny klang – ikke
kun på grund af sangen i sig selv, men
på grund af tiden, hvor vores personlige
frihed netop er blevet udfordret.
Selv om man kunne se i nyhederne
i foråret, at der var fællessang fra altanerne i mange lande rundt omkring i
Europa, skete der noget særligt i Danmark. Det viste sig, at vi havde et andet bagkatalog at hente sange fra – en
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anden folkekulturel tradition. Og der er
vi heldige i Danmark. Der findes musik
i mange af verdens kulturer, men det er
helt særligt for den danske folketradition, at den blandt andet folder sig ud
gennem sang. Den stærkeste referenceramme for fællessangen i Danmark er
Højskolesangbogen, som også står over
for sin fornyelse. Da mange af de fællessange, der er blevet sunget det seneste
halve år på TV, er fra Højskolesangbogen, giver det også mening at kigge lidt
nærmere på bogen som fænomen. Bogens princip er nemlig, at den løbende
udskifter sit indhold for at kunne repræsentere sange om det liv, vi lever. Derfor
er det også væsentligt, at indholdet er
dynamisk. Sådan har det været siden
den første udgave i 1894 og til nu, hvor
vi bevæger os hastigt imod udgivelsen
af den 19. udgave.
De fleste, der har overgivet sig til fællessangen, vil sige, at det er et godt
sted at være. At tage del i fællesskabet
omkring fællessang tilbyder menneskelivet noget helt særligt. Sange kan åbne
mange personlige tanker og minder, der
knytter sig til traditioner og relationer.
Derfor skaber det at synge sammen
både et personligt rum for refleksion,
samtidig med at fællessangens præmis

er betinget af, at det kun kan lykkes, når
alle bidrager til det. Man kan ikke synge fællessang alene! Sådan plejer det
at være. Dette forhold er selvfølgelig
blevet udfordret under corona, hvor vi
sang sammen – hver for sig. Men principperne er de samme. Sange kan røre
ved det helt nære og skabe stor glæde
og stærke tilhørsforhold, men sange kan

også trykke på det svære og sætte ord
på det, der ikke altid kan siges. Det viser
noget om den kraft og vedkommenhed,
der kan opstå i mødet med fællessangen. Den samme sang kan betyde noget
for en på 18 år og noget andet for en på
85 år. Vores livssituation har indflydelse på vores forståelse af sangene. Den

individuelle fortolkning giver plads til
det enkelte menneske med de forskelligheder, vi repræsenterer. Jeg ser dette
som en afgørende forudsætning for, at
vi som et moderne land sammensat af
mange typer mennesker kan dele vores
folkekultur med hinanden. At vi både
oplever en afhængighed af hinanden for
at kunne lykkes, men på samme tid har
friheden til at træde ind i fællesskabet
som dem, vi er, og bringe egne fortolkninger i spil. Hvis ikke der er denne åbne
mulighed for deltagelse, kan vi risikere
det modsatte – at fællessang kan blive
ekskluderende for dem, der ikke er med.
Det kræver en vej ind, hvis man er ny
i sangen. Coronakrisen kan for nogen
have været en vej ind.
Jeg tror, at netop coronakrisen har
været en klar rammesætning for mange
at forstå sange ind i på en meningsfuld
måde. I en sådan situation bliver det meget tydeligt, at sange ikke kun rummer
kernefortællinger i sig selv, men i lige
så høj grad er betinget af vores egne
fortolkninger og de sammenhænge, de
bruges i, og måden, de formidles på.
Man kan synge på dansk eller også på
andre sprog i sammenhænge, hvor det
er et godt afsæt for et kulturelt møde
– og det er en unik anledning til at ska-
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be generationsmøder, hvor den samme
sang kan betyde noget forskelligt for
os, fordi refleksionen som nævnt ofte
relaterer sig til den livssituation, man
befinder sig i. På den måde kan alle
aldre dele den samme kunst og kultur,
men forbruge den og forholde sig til den
forskelligt. Generationsmødet har også
netop været et nøgleord i coronakrisen,
hvor familier sang sange sammen på
tværs af alder. På den ene side bandt
krisesituationen dem sammen i fællessangen, men på den anden side tror jeg
også, at de mange sange, der blev sunget, har talt til os på forskellig vis – og
sat perspektiv på lige netop den enkeltes livsfølelse. Så kan man håbe, at de
mennesker, der først har opdaget vores
sangskat nu, vil være opmærksomme på
relevansen i fremtiden og fortsat har lyst
til at synge. På den måde bliver de nytilkomne fællessangere også en del af den
fødekæde, der, sammen med alle andre
sangentusiaster, skal være med til at
holde sangene levende i fremtiden. Fødekæden er blevet forstærket. Selv om
Højskolesangbogen er et vigtigt værk og
har en fysisk materialitet, er selve brugen af kulturen mere immateriel. Bogen
lever af at blive brugt og er ikke noget
i sig selv, men den er noget, fordi der

følger en opførelsespraksis med, som
mange tager del i.
Den nye udgave af Højskolesangbogen udkommer d. 12. november. Meget
er fortsat hemmeligt, men der er løftet
lidt af sløret for, hvad vi kan forvente.
For eksempel er det offentliggjort, at
der kommer 151 nye sange med, men
også at 125 sange ryger ud. Og det kan
synes hårdt, men det er præmissen.
Mange opfatter Højskolesangbogen og
vores sangkultur som en særlig del af
vores kulturarv. Det allervigtigste, når
man arbejder med kulturarv, er, at man
ikke kun interesserer sig for en historisk
dimension, men også forholder sig til,
hvad indholdet kommunikerer i nutiden
– og hvad mennesker kan bruge den til
nu og her. For at imødekomme dette har
vi brug for nye sange. Ikke på bekostning
af de gamle, men for at skabe balance
mellem dengang og nu. Den samhørighed, som fællessang skaber, har vi
brug for, og den danner grundlag for en
samtale om noget andet end det gængse – også med dem, der er anderledes
end en selv. Man må sige, at sangskatten igennem coronatiden i høj grad har
kommunikeret med nutiden.
Mon vi kommer til at kunne synge om
coronakrisen? Historisk set bevæger

samfundsoplevelser sig ind i sangene
på et tidspunkt. Produktion af ny folkekultur er tit forankret i konkrete begivenheder, men det tager tid. Murens
fald i 1989 afspejlede sig for eksempel
i en del nye fællessange, der behandler
nationalitet og forbundethed på en ny
måde. Den nye samfundssituation, som
coronakrisen har forårsaget, sidder nu
som følelser i mange kunstneres kroppe
– og på et eller andet tidspunkt vil det
også afspejle sig i den kunst, der produceres, og dermed også i vores sangskat.
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Hindballe, den 25. juli 2020
Kære Andreas.
Tak for brev. Det meste af sommeren kom til
at gå, inden jeg omsider har fået sat mig.
Der er igen mange glade mennesker på vores
fælles virkested, og der synges og tales
og spises, sprittes og gåes ind og ud af de
rigtige døre. Jeg var inde og så på jeres
flotte banner til velkomst, og jeg blev – nå
ja – bevæget ved at se jeres, sammenligne
og tænke på de epigrafier, som i dagene
for hundrede år siden prægede landsdelen,
pyntede og meddelte den fælles glæde, der
var tale om nord og syd for Kongeåen. Den
indtraf, sytten år før jeg blev født, men
jeg kom til at vokse op og blev både i hjem
og skole fortalt om, hvor mærkelig stærkt
Genforeningen havde mærket generationen,
der havde oplevet den. Du spørger, hvad
noget sådant kunne tænke sig at gøre ved
et fællesskab? Det, jeg mindes om, hvad
de fortalte, der oplevede dagene, er den
inderlighed, der lå i glæden for dem, for
hvem det ikke bare var et politisk spørgsmål.
Månederne før vores genforeningsfester

2020 var præget af masser af forberedelser, skriverier og slagsmål om alt, hvad
folk nu kunne skændes om: Kom grænsen til
at gå, hvor den skulle? Hvad med alle dem,
der skulle blive tilbage på dansk og tysk
side? Det skændtes man virkelig meget om
for hundrede år siden, og det havde øjensynlig en virkningshistorie til i dag. De
to mænd og deres familier, som for alvor ”tegnede firmaet”, dvs. havde ARBEJDET
for, at DAGEN skulle komme, H.P. Hanssen
og H.V. Clausen, som allerede i 1880’erne
havde indset, hvor sindelagsgrænsen lå, de
blev for H.P.s vedkommende holdt uden for
festivitassen eller for H.V.s vedkommende
holdt sig stilfærdigt tilbage fra den. Det,
der prægede deres handlemåde, var inderligheden, den indadvendte glæde over, at
det dog var lykkedes, som de havde kæmpet
for. Denne glæde kan også findes i de breve,
mennesker i dagene omkring 10. juli sendte
til hinanden. Sådan tror jeg også, det forholder sig med genforeningen på Rødding
Højskole i juni, hundrede år efter:
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Bedrøvelsen over adskillelsen overlejres
af den stille glæde, der opstår ved tanken om, at ”Jo!! Hosianna! Vi kom til at
ses igen – vi fik et højskoleophold ud af
det!” Det er den samme glæde, som Henrik
Pontoppidan udtrykker i ”Det lyder som et
eventyr”, FH424. Så spiller det ikke den
store rolle, om fyrværkeriet futter af,
Majestæten kører gennem æresporten, og ord
om det ene og det andet. På Rødding Højskole blev det afgørende for F20: I fik set
hinanden. – Og så er det mig, der skal sige
tak for at få lov at være med i vores lille
genforeningskamp.
Kærlig hilsen fra Georg
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Af Anja Rykind-Eriksen, forstanderinde

“Til slut er der kun at sige, at med p.t. 97
(!) elever tilmeldt det kommende forårsforløb, med et veloverstået jubilæumsår
bag os og med et stort byggeri foran os
tegner det kommende år lyst og godt.”
Sådan lød afslutningen på sidste års
beretning fra min hånd til årsskriftet. Og
det var sådan, vi gik det nye år i møde:
fulde af glæde og taknemmelighed over
det fantastiske jubilæumsår, vi tog afsked med, og fulde af fortrøstning ved
udsigten til 2020. Et år, hvor meget
var lagt i kakkelovnen: renoveringen af
Flors Hus, et fyldt forårshold og en stor
fejring af 100-året for genforeningen, i

hvilken forbindelse vi som skole skulle
lægge hus til mange gode arrangementer.
Måske var vi også en lille smule trætte
og slidte efter den kraftanstrengelse,
jubilæumsfejringen havde været? Vi var
i hvert fald alle mere end sædvanligt
klar til at gå på juleferie, da vi nåede
dertil.
Men det skete i de dage …
Som altid lagde vi godt og energisk fra
land med F20, der indtog højskolen i
starten af januar. En stor og dejlig flok,
der skulle efterfølges af flere i febru-

ar og marts, så vi igen kunne melde alt
udsolgt. Og vi havde endda venteliste!
Det er jo det, enhver højskole drømmer
om. De første korte kurser var ligeledes
overtegnet og med venteliste, og tilmeldingerne til både E20 og sommerkurserne bare strømmede ind. Så alt tegnede
vitterligt lyst og godt.
Lige indtil den 11. marts, hvor en meget
alvorlig statsminister beordrede landet
lukket ned. Helt ned. Og hvor vi i løbet af
24 timer måtte tømme skolen for elever.
Det hed sig, at det drejede sig om 14
dage. Og eleverne både græd og grinede. For hvad var det lige, der ramte os?
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Måske havde vi gået rundt i vores egen
boble lidt for længe? For ja, selvfølgelig
havde vi hørt om corona. Om Wuhan,
Italien og Østrig, hvor smitten bare eksploderede. Og ja, vi vidste også, at det
første tilfælde var kommet til Danmark.
Men ingen på Rødding Højskole havde
set nedlukningen komme! Men komme
– det gjorde den.
Så vi måtte samle F20 i foredragssalen
kl. 22 onsdag den 11. marts og meddele,
at nedlukningen også gjaldt os. Nogle
elever græd, og der var mange spørgsmål om hvordan, hvornår og hvorledes.
Men stemningen var varm og intens, og
da der ikke var flere spørgsmål, gik eleverne i spisesalen og startede spontant
med fællessang. Det var så bevægende
og rørende. Jeg tror, der var mange, der
ikke fik sovet alt for meget den nat …
Torsdag den 12. marts blev skolen så
tømt for elever. Der var store afskedsscener på gårdspladsen, som til forveksling lignede “den sidste dag”, som
alle elevhold skal igennem, når de slutter. Vi sagde “på gensyn”, for indtil da
hed det sig stadig, at det drejede sig
om 14 dage. Selvom nogle af os måske
tænkte, at det nok gik hen over påsken,
så det blev til fire uger. Men alle var i
hvert fald klar på, at vi snart skulle ses

igen. Hele personalet gik og ryddede op
og gik så hjem hver til sit. For opgaven
var også, at alle de, der kunne arbejde
hjemmefra, skulle. Hvilket i hvert fald
gjaldt for lærerne.
Nedlukningen
Og så startede de sværeste 11 uger i
vores tid på Rødding Højskole! Med
en nedlukning, der konstant blev forlænget. Alvorlige ugentlige bestyrelsesmøder på zoom, som udelukkende
handlede om nedlukning og økonomi.
Hjemsendelse af personale, så vi kunne
få del i statens kompensationspakker,
så vi forhåbentlig kunne overleve. Svære samtaler med frustrerede elever, der
krævede penge refunderet for de uger,
de ikke var på skolen. Aflysning af fire
helt udsolgte korte kurser, hvor der også
var krav om tilbagebetaling af indbetalingerne.
Alt skulle gøres på afstand, og usikkerheden blandt alle var til at føle på.
Og det sled på mange af os. De lærere, der ikke var hjemsendte, holdt kontakten til eleverne via undervisning på
zoom. Der blev lavet morgensang, livestreamet foredrag, lavet cafeaften, selv
4. maj blev markeret sammen med frimenighedskirken. Opfindsomheden og

opretholdelsesdriften blandt lærerne
var imponerende, hvilket de skal have
stor tak for.
Men på trods af al den gode vilje begyndte frameldingerne at klikke ind fra
F20. Især elever, der først var startet i
2. periode i februar, frameldte sig deres
ophold. De havde kun været på højskolen i fire uger, inden nedlukningen ramte, så de var ikke helt så fastgroet i Rødding som dem, der var med fra starten.
Ligesom tilmeldingerne til efteråret 20
og især de korte kurser stagnerede fuldstændig. Så bekymringen var til at føle
på i forstanderiet. For hvis det ikke ændrede sig, var det svært at se, at vi kunne
fortsætte driften med den bemanding,
der var. Bestyrelsen luftede flere gange,
at der måtte varsles fyringer for at vise
rettidig omhu. Det blev der lagt arm om,
for det ville i vores optik give så meget
utryghed og frustration på en i forvejen
tyndslidt medarbejdergruppe, at det ville være mere end almindeligt svært at
komme tilbage og fortsætte arbejdet.
Og når den dag kom, var vi klar over, at
det ville kræve en stor indsats at komme
om på den anden side af denne corona-mavepuster.
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Og der kom lys
Pludselig kom genåbningen så. Lige så
uventet som nedlukningen. Efter at have
set både folkeskoler, gymnasier og efterskoler genåbne, uden at højskolerne
blev inkluderet, kom turen pludselig til
os. Med et varsel på få dage. Så skulle
der handles hurtigt igen. Alle medarbejdere blev sat i stævne til at møde ind på
arbejde mandag den 25. maj, så vi kunne lægge en plan for elevernes tilbagekomst onsdag den 27. maj. Det var både
dejligt og mærkeligt at se hinanden igen.
Mange havde ikke været fysisk på skolen siden nedlukningen. Og al sliddet og
frustrationen lå imellem os, da vi mødte
ind igen. Og der var ikke megen tid til
gensynsglæde. For der lå en stor opgave
foran os og en masse nye retningslinjer,
vi skulle forholde os til. Der skulle være
minimum en meters afstand mellem alle
ansatte. Eleverne skulle opdeles i familiegrupper på maks. 20 (som endda efter
få dages tilbagevenden blev reduceret til
otte!). Vi måtte ikke servere maden som
buffet. Adgangsvejene til de forskellige
fællesområder skulle ensrettes så vidt
muligt. Der måtte ikke være fysisk berøring mellem familiegrupper eller blandt
personalet. Der skulle gøres rent flere
gange dagligt. Toiletterne skulle indde-

les til så få brugere som muligt. Der skulle være adgang til håndsprit eller håndvask i alle rum. Der måtte ikke holdes
fest. Og hele tiden lå spørgsmålet om,
hvordan vi overhovedet kunne lave god
højskole i denne nye virkelighed og med
så kort tid – tre en halv uge – tilbage af
F20’s ophold?
Men med en kraftanstrengelse af de
større og med den største selvfølgelighed lykkedes det. Og det var virkelig
skønt at se F20 igen! Selvom vi ikke måtte kramme dem! At se deres glæde ved
gensynet med hinanden og skolen. At se
dem gribe alle de initiativer, vi serverede
for dem. At se dem gøre sig umage med
at overholde alle de nye retningslinjer,
som i al deres bestræben sig på afstand
gik stik imod alt, hvad vi indtil nedlukningen havde lært dem om samvær og
fællesskab. Og det blev vitterlig et brag
af en afslutning, hvor vi i fællesskab
med eleverne fik skabt nogle fantastiske
uger med en masse workshopundervisning, udflugter, tema-weekender og
masser af intenst samvær. På afstand.
Sommerferien var kærkommen, da den
viste sig. Vi havde overlevet! Med sår og
skrammer og med et samarbejde, der var
svært, og hvor megen frustration stadig
sad i systemet. Så det afsluttende og

evaluerende lærermøde var præget af
mistillid og kritik. Sikkert forståeligt,
men også vanskeligt at håndtere. Så
det var et noget vingeskudt medarbejderkorps, der gik på sommerferie. Især
blandt lærerne. Men opgaven er som altid, at vi skal samle os, rejse os igen og
gå fremad i samlet flok.
Post-nedlukningen
Så kom sommerkurserne. De bar alle
præg af stagneringen i tilmeldingerne i
foråret, ligesom der også kom en del bekymringsframeldinger, så vi kørte med
et noget reduceret deltagerantal på alle
kurser. Undtagen familiekurserne, som
begge blev helt fyldte, ligesom Rødding Revival, som efter sidste års meget tyndt besatte hold lå på nippet til at
blive nedlagt, i år blev helt fyldt. Mange
af F20’erne havde tilmeldt sig for netop
at få så meget højskole ud af Rødding
som muligt.
Men vi gennemførte langt de fleste
kurser med nye indretninger i spisesalen og foredragssalen, så afstanden på
en meter kunne overholdes, bemandet
buffet, personlige sangbøger, toiletter
forbeholdt bestemte kursister, flere
daglige rengøringsrunder, hvor alle kontaktflader, borde, stolerygge, toiletter,
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håndtag, gelændere, lyskontakter samt
andre “berøringspunkter” blev rengjorte. Ligesom alle kursister blev bedt om
at få foretaget en coronatest få dage
inden start, så vi kunne starte kurset så
sikkert og “rent” som muligt.
Hen over sommeren blev al vores bekymring for skolens fremtid gjort til
skamme. For hvis vi frygtede, at unge
mennesker nu ville fravælge højskoleophold i bekymring for, at også fremtidige
ophold ville blive ramt af nedlukning og
manglende fest og kram, måtte vi se os
glædeligt overrasket af virkeligheden.
Det ligefrem væltede ind med tilmeldinger til E20. Så mange, at vi har meldt ALT
UDSOLGT, hvilket er første gang i vores
14 år på skolen, og endda med venteliste! De unge skriger efter fællesskaber
efter mange måneders indespærring i
foråret 2020, og netop dét er højskolerne leveringsdygtige i. At grænserne til
resten af verden er lukkede, er givetvis
også en faktor i den store tilstrømning.
Og hvad er det så for et højskoleophold, man kommer til i Rødding i denne
corona-tid? Meget er, som det plejer: Al
undervisning og den daglige struktur er
velkendt. Og der er lige så mange udflugter, temaweekender, foredrag, debatter og aftenarrangementer, som vi er

vant til. Men alt foregår nu med afstand
på en meter (to meter ved sang). Man
må kun være tættere med dem, man er i
familiegruppe med, hvilket i praksis betyder ens gang. Ligesom der skal gøres
rent på alle toiletter to gange dagligt,
mens værelset, gangen, fællesarealer
og undervisningslokaler skal rengøres
en gang dagligt. Alle borde og stolerygge
i spisesalen skal rengøres efter HVERT
måltid. Man må ikke besøge hinanden
på gangene, og personalet skal holde en
meters afstand til elever og hinanden.
Hele tiden.
Rejseudfordringer
Også studieturene, som jo er en del af
vores DNA i Rødding, hvor vi både har
en fælles studietur samt en studietur på
hvert hovedfag på hvert elevhold, blev
fuldstændig vendt på hovedet op til flere gange dette efterår. Da E20 startede,
var der planlagt en fælles studietur til
Skotland i oktober, og vi havde et fromt
håb om, at med de meget lave smittetal,
der var i august, var det måske stadig en
mulighed. Det skulle hurtigt vise sig, at
det var det ikke. Så vi besluttede sidst
i september, at vi tog på studietur til
Sydfyn i oktober, og lærerne gik i gang
med at trylle et fantastisk program frem

på få uger. Alt tegnede til at blive godt.
Indtil ugen før afgang, hvor alle landets
uddannelsesinstitutioner fik besked om
at aflyse alle skoleudflugter med overnatning! Så stod vi der igen: tilbage til
start! Og elevernes penge var jo sendt
til Sydfyn til overnatning, udflugter, sejlads m.m. Det var SÅ frustrerende! Men
det kunne bare ikke være anderledes,
end at lærerne for tredje gang måtte
skrue et nyt program sammen for den
fælles studietur. Som nu endte med en
del dagsudflugter til Sydfyn, så vi kunne få mange af de oplevelser, vi havde
betalt for. Samt nogle fantastiske dage
hjemme i Rødding, hvor der blev skruet op for vilde “Revival-agtige” ting. En
intens og god uge, som blev landet på
allerbedste vis. På trods.
De individuelle hovedfags-studieture
måtte vi også erkende ikke kunne gennemføres til udlandet. Så vi valgte det
sikre og lejede sommerhuse forskellige
steder i landet. Primært i Jylland. Så
hvert hovedfag kunne være afsted i en
lille enhed, hvilket vi godt syntes, vi kunne forsvare rent corona-mæssigt. Men
netop som vi troede, at nu kunne vi ikke
blive ramt af mere, kom meddelelsen,
i starten af november, at syv kommuner i Nordjylland skulle lukkes helt ned
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grundet høj corona-smitte blandt især
mink, som gav mistanke om, at en ny
corona-mutation var ved at udvikle sig.
Og ja, fire ud af seks hovedfag havde
lejet sommerhuse i det nu nedlukkede
Nordjylland. Det var lige til at tude over!
Og endnu engang måtte flere af lærerne
finde nye veje – og steder – for at skabe
en god og indholdsrig studietur for eleverne. Men også denne øvelse mestrede
de, og eleverne har bare samarbejdet og
hjulpet til med gode ideer, ja-hat og tak.
Så i skrivende stund er alle afsted, og vi
krydser fingre for, at alle har det godt og
kommer godt og raske hjem igen.
Fest og stemning – nu med mundbind
Den største udfordring for eleverne er
nok festen om lørdagen. Fordi alkoholindtaget skal begrænses, startede vi
E20 ud med at holde fest (i vandrehallen, da baren er for lille til, at man kan
holde afstand) indtil kl. 01.30 om lørdagen. Det gik udmærket med den del.
Problemet opstår efter den officielle
lukning, hvor festglade elever ikke har
lyst til at gå i seng, men i stedet fortsætte festen – og alkoholindtaget – på
gangene. Også på de gange, hvor de ikke
hører hjemme. Det kom der en del regulerende snakke ud af mellem os ansatte

og eleverne.
Mens vi var i gang med den proces,
kom der i oktober yderligere stramninger af nattelivet i det omkringliggende
samfund, grundet et stigende smittetal i
hele Danmark. Især blandt unge. Så alle
diskoteker blev lukkede (igen), og al salg
af alkohol skulle slutte kl. 22. Ligesom
der blev indført brug af mundbind på
alle uddannelsesinstitutioner. Det måtte vi så få implementeret på Rødding

“Det ser helt grotessk
ud, men hvis det er
det, der skal til for, at
det kan lade sig gøre,
er det det, vi gør”
Højskole også. Og det er det, vi står i lige
nu. Det er virkelig en svær øvelse, fordi
vi som forstandere og lærere ofte skal
agere corona-politi og skal sige “nej”
og formane om det ene og det andet.
Og ja, selvfølgelig har vi en god dialog
med eleverne omkring det. Men alt kan
jo bare ikke blive, som man ønsker. Uanset hvor gode argumenter man har. Så
nu bærer vi alle mundbind og visir, når vi

bevæger os rundt på skolen. Undtagen
i undervisningen, på gangene, og mens
vi spiser.
Al fest blev aflyst på skolen, da vi ikke
kan styre elevernes adfærd, når de får
noget at drikke (maks. 3 øl indtil kl. 22)
og er festglade. Det har vi blødt lidt op
efter ønske fra eleverne, så der kan danses i familiegrupper og med mundbind
lørdag kl. 22-00. Det ser helt grotesk ud,
men hvis det er det, der skal til for, at det
kan lade sig gøre, er det det, vi gør. Og
E20 er fantastiske! De finder løsninger
og viser vejen. Jeg er virkelig glad for, at
det netop er E20, vi skal lave alle de her
tiltag med.
Forskydninger i hverdagen
Vi har i alle årene kørt korte kurser sideløbende med det lange kursus flere gange på hvert elevhold. Uden problemer. Vi
er en stor skole og kan sagtens rumme
alle i spisesalen m.m. Men nu er vi udfordret på pladsen, fordi vores kursister
skal sidde med en meters afstand til
hinanden, og fordi vi ønsker at beskytte eleverne mod evt. udefrakommende
smitte via kursister, holder vi alting forskudt fra hinanden. For ikke at gribe forstyrrende ind i elevernes hverdag er det
kursisternes måltider, foredrag m.m.,
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der bliver forskudt. Så først spiser eleverne. Alle stole og borde rengøres. Så
spiser kursisterne. Alle borde og stole
rengøres. Og det til ALLE måltider. Der
skal være bemandet buffet hver gang.
Det stiller store krav til køkkenet, som
laver mad i en lang køre, og hvor alle
mand er på arbejde i urimeligt mange
timer hver dag i de uger. Heldigvis er vi
forsynede med et fantastisk køkken, der
ud over at være virkelig dygtige til at lave
mad også er virkelig klar på at løfte denne nye og store opgave. Så også stor tak
til dem.
Også andre ting har været underlagt
særlige vilkår i år. Elevstævnet 2020
blev gennemført med 20 deltagere i
Rødding. Med kontakt til Aarhus og København via zoom. Det står i skærende
kontrast til sidste års kæmpe fejring af
175-års jubilæet. Men hvor fantastisk,
at det ikke afholdt medlemmerne fra at
deltage på de nye betingelser. Især er
det bemærkelsesværdigt, at så mange
valgte at stille op til bestyrelsen, så vi fik
et stort kampvalg. TAK til frivilligheden,
kampgejsten og dedikeretheden.
Den årlige traditionsrige julefrokost i
november, som arrangeres af gamle elever, og hvor der de senere år er kommet
150 “rødder” fra de seneste årgange

retur til Rødding for sammen med efterårsholdet at stable et brag af en fest
på benene, måtte også laves virtuelt i
år. Tak til de fire generalsekretærer, som
holdt fanen højt, og som lagde sig i selen
for at skabe noget samlende på tværs af
landet. Som også E20 blev en del af. Og
det lykkedes!
Det var dog virkelig underligt at sidde
fire mand i spisesalen og synge Skipper
Clement, kun forbundet med en skærm
til alle andre deltagere. Men det var fantastisk at mærke, at I var derude. Hver
for sig! Og at det lykkedes. MEN: Jeg
glæder mig nu til, at I kommer tilbage til
skolen engang.
Handler alt om corona?
Ja, det gør det. Men der er også andre
ting, som 2020 har budt på, og som skal
nævnes. Bl.a. købte vi i foråret endnu en
lærerbolig til skolen, hvilket jo har været
et stort ønske. Det blev Højskolevænget
1, som ligger lige over for skolens “bagindgang” ad Møgelmosevej. Det hus er
musiklærer Michell flyttet ind i med sin
familie, hvorefter politiklærer Jakob og
hans kone Kaia flyttede ind på Møgelmosevej 24 efter Michell.
Ligeledes er vi omsider kommet i gang
med ombygningen af Flors Hus. Et gi-

gantisk projekt, som igen blev mere
omfattende end oprindeligt tænkt. Indervægge, der ikke bærer, manglende
sokler, overskårede bjælker på 1. sal, porøse mursten osv. Så igen bliver byggeriet forsinket af uforudsete problemer, så
huset først står klar til februar 2021 og
ikke som ønsket til starten af F21 i januar. Men sådan må det så være. Til gengæld bliver det et fantastisk resultat:12
nye værelser med i alt 40 sengepladser
til elever (otte tremandsværelser i stueplan og fire firemandsværelser på 1. sal).
Alle værelser med eget bad og toilet. Og
to nye fællesrum med tekøkkener. Alle
vinduer i stueplan og yderdøren restaureres og males op i rød og hvid. Der kommer ti nye kviste på 1. sal. Alle møbler
specialbygges til stedet, og der kommer
varme farver på væggene med inspiration fra Thorvaldsens Museum. Vi glæder os i dén grad til også at få taget den
bygning i brug!
Hvem er vi så – i virkeligheden?
På trods af corona er det værd at bemærke, at vi ikke har megen udskiftning
på stedet for tiden. Især på lærerfronten, hvor der for et par år siden var stor
udskiftning, ser der ud til at være kommet ro på lige nu.
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I forstanderiet er vi stadig Mads og
Anja, med nu tre hjemmeboende børn:
Lauge går på gymnasiet i Ribe og Røskva
og Tøger på Rødding Friskole i hhv. 6. og
5. klasse. Eskil blev student i sommer
og er draget til Portugal, hvor han arbejder som supporter ved UPS, så han
kan tjene nogle penge til det ophold på
Grundtvigs Højskole, han skal starte
på til januar. De tre store børn bor alle
i København, hvor Frida læser medicin,
Hjalte arbejder ved politiet og Nikoline
som intensivsygeplejerske.
På lærersiden har vi sagt farvel til Anne
Rose, der efter et år som politiklærer
hos os flyttede tilbage til København og
kærligheden. I hendes sted har vi ansat
Simon Langkjær, som underviser på politikhovedfaget. Simon er flyttet ind på
Møgelmosevej 26C, hvilket er det samme hus, som hans forældre Niels og Karin Langkjær boede i, da de var lærere på
Rødding Højskole i fordums tid.
Vi har stadig Jakob Tvede Holgersen
som den anden politiklærer, ligesom
Michell Boysen stadig underviser i musik og mørkekammer. Mette Toftdahl
underviser stadig både i musik og litteratur, og til hjælp har hun fået Andreas
Ullum Kristensen, som endnu engang er
vendt retur til Rødding som litteraturlæ-

rer. Han har taget kæresten Jakob med,
som har undervist som timelærer på
skolen, og som fra F21 får en midlertidig
ansættelse som underviser i forskellige
litteratur- og kunsthistoriske fag.
Clara Ernst holder stadig fanen højt i
design sammen med Kasper Østergaard
som sammen med sin kone Diana (som
også er vores journalistiklærer) er flyttet
ind på Møgelmosevej 50 sammen med
deres to drenge Theodor og Vilfred. I
september udvidede de familien med
lille Aske. Stort tillykke! Stig Matthiesen holder journalistik-skansen alene i
Dianas barsel og kører stadig turen fra
Gammel Rye flere gange om ugen.
I køkkenet har Sanne desværre valgt at
forlade os, så i hendes sted har vi ansat
Jane Nielsen pr. 1.11.20, som er kommet
godt fra land og virker til at falde godt
ind i den heksekedel, køkkenet til tider
kan være. Hun er godt hjulpet af Aske
Larsen, Conni Laxy og Dorte Hedegaard
samt selvfølgelig vores uundværlige kok
og køkkenchef Henrik Boysen, som havde 10-års jubilæum her i efteråret. Tænk
sig, hvor meget der er sket i køkkenet i
hans tid. Stor tak for indsatsen Henrik.
Og vi hørte godt, du sagde, at du gerne
nupper 10 år mere!
I pedelleriet er det stadig Anders Boy-
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sen og John Nielsen, der regerer, mens
oldfrue Inger Storm styrer rengøringen
ud over sit job som underviser på tekstil-hovedfaget. Hendes hjælper gennem
10 år Jane Sørensen er ved at afprøve
andre jobmuligheder, da den stigende
travlhed og krav til fleksibilitet i rengøringen ikke kan forenes med hendes
ansættelsesvilkår. Så i starten af det
nye år skal vi se os om efter en ny oldfrueassistent.
Ligeledes skal vi i starten af 2021 se
os om efter en ny sekretær, idet vi har
måttet tage afsked med vores mangeårige sekretær Gitte, som har været
sygemeldt det meste af 2020. Det er
mig, der har holdt skansen på kontoret
i Gittes fravær, og jeg har haft en stejl
læringskurve i oprettelse af kursister,
udsendelse af velkomstbreve til foredragsholdere og kursister, klargøring af
materialer til kursusværter m.m. samt
pasning af telefonen. Alt sammen sideløbende med mit “almindelige” arbejde
som forstander. Det er gået udmærket,
men er jo ikke optimalt, da min kontakt
til ansatte og elever ikke har fungeret,
som jeg kunne ønske det. Men fra foråret 2021 må vi finde en ny sekretær,
og der skal lyde en stor tak til Gitte for
de mange gode år. Solvejg Wagner Holst

har stadig styr på regnskaberne.
Tak for det.
Og også i 2020 har vi haft forskellige
undervisningspraktikanter til at prøve
kræfter med jobbet som højskolelærer.
På F20 var det Magnus Bjernemose og
Emma Petersen, og på E20 er det Tonje
Mortensen, Joar Nielsen, Sigrid Valbjørn
og Anna Birk, der huserer på Kavalergangen, og som på hver sin måde og
inden for hvert sit fagområde er en berigelse på lærerværelset.
Fremtiden
På trods af al snak om corona går vi
fremtiden lyst i møde. F21 er fuldstændig udsolgt. Og med 90 (!) på venteliste!
Ja, der tages ganske enkelt ikke flere ind
på ventelisten, for det giver ingen mening. Og selv på E21 er der p.t. allerede
tilmeldt 30, hvilket er ti gange flere, end
der plejer på nuværende tidspunkt! Vi
er helt klar over, at det er en tidslomme,
og at det givetvis ikke varer ved. Men
det skal ikke forhindre os i at få skuldrene lidt ned og nyde den del af corona-følgerne. Og hvem ved: Måske lever
de unges øgede bevidsthed om, at de
ikke kan leve uden ægte fællesskaber,
videre, også efter at flyene til eksotiske
destinationer letter igen?

Så alt i alt går vi fortrøstningsfulde ind
i 2021. Vi har vist, at vi som skole og som
medarbejderstab kan klare mere, end vi
troede. Vi får Flors Hus færdiggjort, ligesom der er andre tiltag på tegnebrættet,
som jeg ikke kan afsløre her. Men jeg
kan forsikre om, at det bliver et godt,
givende og meningsfuldt supplement til
den skole, vi laver her i det sønderjyske.
Sikke et år! Det er godt, at det får en
ende. Pas godt på jer selv og hinanden.
Lad os glædes over, at skolen står endnu, og lad os tro på et gensyn i 2021.
De bedste hilsner til jer alle fra
Anja Rykind-Eriksen
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Af Kirstine Gregersen, elev på forårsholdet 2020.
At gå på højskole beskrives ofte som at bo i en boble. I foråret 2020 blev denne boble sprængt i stykker
af en verdensomspændende pandemi. Læs, hvordan
det var at være elev på forårsholdet 2020 i en række
nedslag i Kirstines dagbog.

Det er nu 3 uger siden, vi blev sent væk fra Rødding.
Hvordan skal jeg beskrive, hvordan det i denne tid har
været at sidde i karantæne som højskoleelev? Måske
ved at starte der, hvor den begyndte. Nemlig i Rødding.
Verden har betydning, selv for en gruppe unge mennesker på en gammel bondegård langt ude på landet i
Sønderjylland, der går rundt i deres egen idylliske højskoleboble. Under et foredrag med Mads begyndte nyheden at pible frem fra de skærme, de fleste af os har
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i lommen. Alle landets skoler og uddannelsesinstitutioner skulle lukke – gjaldt
det også os? Kort tid efter forsamledes
vi alle, anspændte elever og vindblæste
lærere, i foredragssalen.
Det var en enkel besked: Skolen skulle
lukke, og vi elever skulle tage væk, allerede i morgen.
Hvordan skal man reagere, når den
hverdag, man holder så meget af, bliver
taget fra en? Vores modsvar var sang.
Vi samledes i spisesalen, og der blev,
ganske uhørt for en almindelig onsdag
aften, stillet øl på bordet – og så sang
vi. En spontan reaktion, som kun kan
ske i en gruppe mennesker, som lever
sammen og konstant opfordres til at
inddrage fællesskabet i alt. Vi fandt en
fælles måde at forstå vores følelser og
vores ansvar på. Vi sang de glade, triste
og smukke sange fra vores egen bog. Følelserne fik luft, der kom smil og latter
på læberne igen, selvom øjnene fortsat
var duggede.
Kan man overhovedet holde højskole,
når man hverken bor og lever sammen?
Ja, men det er svært. Jeg drysser rundt
og forsøger at fylde dagene ud med no-

get, som virker meningsfyldt. Jeg graver
køkkenhave og forspirer planter og håber, jeg ikke selv skal plante dem ud i
haven. Der sidder en konstant utilfredshed i min krop. Den har snoet sig rundt
om min rygsøjle og gør, at jeg ikke kan
finde ro i min krop, når jeg skal sove. Det
er afsavnet, der nager. Jeg savner Rødding. Jeg savner min værelseskammerat,
at sidde klemt i sofaen i journalistik, at
gå alt for sent i seng, fordi jeg igen snakkede for længe i fællesstuen. Jeg savner
den blide måde, vi siger godnat til hinanden på, når vi har ligget i en stor flok
og set film og går igennem mørket over
gårdspladsen, når vi skal sove.
Når vi mødes nu, er det igennem en
skærm. Det er ofte her, det svære begynder. For der er ikke nogen, der tager
på højskole for se på en skærm; det er
sværere at koncentrere sig, ens krop
sidder et sted, og hovedet forestiller sig
halvt, at det er et andet sted. Men en
gang imellem lykkes det. En morgensang kommer med en pointe, der var
brug for netop den dag. Frustrationer
over strikkeprojekter og ensomhed deles og opløses over en gruppesamtale.

En foredragsholder vender ens verdensbillede på hovedet, og man føler sig lige
så oplyst og omtumlet, som væltede
man rundt i Røddings egen foredragssal.
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Vi tager en pause fra skærme og tager i sommerhus, en lille
gruppe på seks højskoleelever. Og her er vi bare sammen. Vi
kører ture til bakkede landskaber med udsigt til hav, mens
vi spiser nybagte boller og drikker kaffe. Vi griner, bader i
Kattegats iskolde vand og varmer os i sommerhusets sauna
bagefter. Det er næsten varmt, og solen skinner.
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Vi må ikke komme tilbage den 10. maj. Jeg
er vred. Jeg er ikke skuffet, for jeg troede
ikke på det. Men uretfærdigheden sviger.
Jeg må gå i Kolding Storcenter og købe billigt Bestseller-tøj lavet i Cambodja og drikke smoothies fra Joe and the Juice, men
jeg må ikke tage tilbage til Rødding. Det
kan godt være, det er det mest økonomisk
rentable, men åndeligt er det fattigt.

Vi er tilbage. Det føles, som om alt er med
os. Solen skinner konstant, aftenerne er
lange, lyse og milde. Alligevel ligger der
en konstant grundtone af alvor. Coronaen
er langt fra et afsluttet kapitel. Rengøring
er nu et fast indslag flere gange om dagen. Ved indgangen af vores gang kæmper
tomme ølkasser og rengøringsartikler om
pladsen. En labyrint af rengøring og frihed. Nogle gange glemmer jeg, hvor meget
coronaen fylder her og ude i verden, og så
føler jeg mig uansvarlig og skamfuld. Men
dagene her er så fulde af liv, det er, som om
karantæneperioden skrumper ind.

Elevforeningen ville synge “Om lidt bliver
her stille” med os. Jeg tror ikke, sangen
havde den effekt, som var intentionen. Vi
føler også en stærk melankoli over at være
nået til enden. Vi har ikke så meget brug for
at begræde, at det slutter. Vi har brug for at
markere, at vi HAR været her. Vores sidste
tid har ikke så meget været kendetegnet
af en voksende melankoli. Den har været
fyldt af gensynsglæde og en stærk trang
til at indhente den forsømte tid.
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Sidste dag på Rødding. Jeg sidder nu igen hos mine forældre,
ligesom jeg gjorde for lidt over tre uger siden. Selvom det er en
ganske kort periode, så føles alt alligevel forandret. Hvilke tre
uger vi har haft. Mit hoved kan næsten ikke rumme at tænke
på alt det, vi fik gjort. Utrætteligt dag efter dag forsøgte vi
at få så meget ud af den tid, der var blevet givet os tilbage.
Under karantænen kunne jeg ikke acceptere, at det, at vi blev
sendt væk fra skolen, blev kaldt en hjemsendelse. For Rødding var jo mit hjem i denne periode af mit liv. Nu skal jeg så
til at acceptere, at det ikke længere er mit hjem – i hvert fald
ikke på samme måde. Jeg kan ikke lade være med at tænke
på, om vores elevhold føler og tænker anderledes om det at
stoppe. Vores sidste tid var genforening og afsked i ét. Et
kampråb, der markerede genoptagelsen og afslutningen af
vores fællesskab. Jeg tror ikke, at hvad vi føler om at stoppe
på højskolen, adskiller sig fra, hvad andre hold har tænkt eller
følt. Den eneste forskel er, at vi har øvet os på at undvære
Rødding. Og at vi har mærket varmen ved at træde ind i det
fællesskab, der findes der, igen.
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Kære Georg
Tak for dit brev og de tanker, det satte
i gang. Ja, det var på mange måder ‘som
et eventyr’, de tre uger, F20 fik, og det
var forunderligt at se, hvordan deres genforening formåede at udviske frustrationerne fra de måneder, de ikke kunne være
her. Vi havde jo begge den fornøjelse at
se en stor del af dem igen til Rødding
Revival her i starten af august, og det
strålede ud af dem, at netop de har knyttet
et helt særligt bånd til dette sted. Deres
ophold var ikke, hvad de havde drømt om og
forventet, det var noget andet, uden rejser og uden de mange fester, men jeg tror
ikke desto mindre, at det vil vise sig at
have været en mindst lige så stor og betydningsfuld oplevelse for dem som for så
mange andre højskolehold. Jeg tror, det er
sandt, hvad du skriver om den inderlige og
oprigtige glæde. Den kan vi genfinde hos
dem. Der kan vi sammenligne med for hundrede år siden.
Men kære Georg. En lang sommer er gået
siden mit sidste brev, og trods aflysninger
af arrangementer har den været overmættet
af genforeningsjubilæet. Og dermed er min
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skepsis og min spørgelyst vokset. Jeg må
høre dig om dette flotte ord Genforeningen
– som altid sættes i ekstra betonet bestemt
form og altid staves med et særligt stort
G.
For kan vi overhovedet bruge det ord om
de begivenheder, der fandt sted for hundrede år siden? Det ligger vel i ordet, at
to dele blev sat sammen for igen at udgøre,
hvad de var engang. Men det er vel ikke
tilfældet? Det var vel aldrig sådan, at
det, der blev adskilt, var det samme som
det, der blev samlet – ikke kun fordi det
ikke var de samme mennesker, men geografisk
var det jo ikke engang de samme områder.
Fordrejer vi ikke nogle ting ved at bruge
dette ord?
Jeg går også med en fornemmelse af, at
vores brug af ordet er mindre neutral, end
ordbogen fortæller os. At vi, når vi taler om genforeningen, ikke bare beskriver
en række historiske begivenheder, men at
vi også mener, at det, der blev forenet
igen, hele tiden burde have været samlet.
At noget, der helt naturligt hørte og altid havde hørt sammen, nu endelig fik lov
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på, om der i ordet Genforeningen ligger nogle historier, som vi ikke har lyst til at
fortælle os selv?
Som du så i går, har vi netop fået E20
ind ad døren, skolen er stuvende fuld, og
selvom corona stadig spøger, må jeg sige,
at jeg her efter de første par dage er imponeret over, hvordan eleverne tager alle
restriktionerne, al spritten, afstanden og
ensretningen, med oprejst pande: Så længe
vi må have unge mennesker på matriklen, skal
det hele nok gå!
Kærlig hilsen
Andreas
til at få sin sande form. Men er det helt
så enkelt?
Du nævner selv i dit brev, at spørgsmålet
om alle dem, der skulle blive tilbage på
dansk og tysk side, var vigtigt og har haft
virkningshistorie til i dag. Det får mig til
at tænke på alle de smukke genforeningssten
med de flotte tal, der fortæller, hvor mange
der stemte for at blive danske. Her i Rødding som bekendt 89%. Men hvad med de 11%,
stenen ikke nævner? Hvor er de i denne sommers glæde og fejring? Hvem var de, og har
vi lyttet nok til deres historie? Jeg tænker
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Af Johan Eriksen, elev på F11
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Indtil sidste år har jeg været hjemme på
skolen minimum tre gange om året. Ergo
har jeg været der oftere og flere samlede
dage end de fleste gamle elever. Udover
mit eget halve år som almindelig elev har
jeg samlet været der 162 dage plus de
løse tjanser som frivillig til grundlovsdag
eller en håndfuld familiekurser. Ligegyldigt hvordan transporten har været, er
ankomsten altid den samme. Skosålerne
rammer småstenene i gården, lungerne
fyldes af den sønderjyske luft, og uanset vejret er det som at blive omfavnet
af atmosfæren på den fædrene gård. Og
det er bare min oplevelse. Siden Mads
og Anja med hjælp fra lærerne og lokalsamfundet fik skolen på fode igen, må
vi nærme os et firecifret antal af elever,
der har været gennem Røddingmøllen.
Det bringer mig frem til det vigtigste.
Vennerne. En ting er det fysiske ved
gensynet af skolen. En anden ting er
… resten. Det, der ikke er fysisk. En af
gaverne ved at være gammel Røddingelev er, at man har venner i alle landets
afkroge. Dem får man ikke set så ofte,
men når man lander på Den Fædrene

Gård, er det som en smeltedigel af venskaber, der koncentrerer sig på Flors
Alle. Når jeg omfavner Tunø og Kristoffer fra Aarhus, diskuterer med Rose fra
København, danser med Mia fra Odense
eller mødes til træning med Jonas fra
Aalborg. Pludselig går man fra den årlige online fødselsdagslykønskning til at
kunne sætte sig og fordybe sig med hinanden. Ikke nødvendigvis i et akademisk
emne, som Rødding ofte fokuserer på,
men lige så meget om de mellemmenneskelige emner, der optager os i hverdagen. Lad det være overgangen fra ung til
rigtig voksen eller det skrøbelige hjerte,
der igen er blevet knust.
Et højskoleophold skal være dannende.
I konkurrencestaten Dawnmark betyder det ofte et fokus på uddannelse. På
Rødding, lad det være et halvt år eller
det nyligt overståede Rødding Revival –
seks måneders højskole på seks dage –
får og udvikler man værktøjer til også at
fungere som et bedre menneske. Småting som at smide sit eget skrald ud og
måske også andres, hvis man har overskuddet, eller større ting som at lytte

44
til hinanden og lade sig blive lyttet til.
Hvis det lyder frelst, så bedrager dine
øjne dig ikke. Du bliver bedre til at være
menneske og bliver det i kraft af andre
mennesker. Således føler jeg mig formet
af mit seneste årti i Rødding-regi. I år var
mit første år siden 2011, hvor jeg mere
eller mindre frivilligt lod mig distancere
fra de sociale sammenkomster på Den
Fædrene Gård. Hvert eneste år har jeg
mødt nye, spændende og begavende
venner, hvor flere, der var elever flere år
efter mig, selv er begyndt at skrue ned
for højskoleriet. “Ingen Revival uden Johan,” skrev Inger Oldfrue i et kommentarfelt på nettet. Men i år blev det et
Revival uden Johan. Det skete lidt som
en kombination af voksen fornuft over
at stoppe, mens legen er god, og ungdommelig uduelighed over ikke at have
bestilt ferie fra arbejdet. Jeg er optimist,
så dét til trods håber jeg på, at næste
gang, jeg mærker småstenene i gården
under mine skosåler, vil det opsparede
ramme mig som en bouillonterning af
følelser. Og sker det ikke igen, kan jeg
trøste mig med, at jeg stadig har venner
landet rundt. De er sjældent længere
end et opkald væk.
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Kære Andreas
Tak for brev fra 19.8. Den smule, jeg
var involveret i Revival, fyldte mig med
tro, håb og kærlighed: tro på, at verden
bevæger sig, håb om, at unge må finde andre veje i en ny tid, og kærlighed til
det gode skolehus, vi er knyttet til.
Arrangørerne havde virkelig udnyttet de
givne udfoldelsesmuligheder, så der blev
et frit festrum midt i en verden af virus.
I vor meningsudveksling om genforeningens ihukommelse synes jeg ikke, jeg
er overmæt. Når jeg sammenligner med de
oplæg, der ligger til fejringen, og sammenholder det med, hvad der blev gennemført, var der meget lidt, der nåede
os. Det var synd for dem, der havde lagt
deres energi i at gøre dagene festlige.
På den anden side har fejringen fået de
for mig at se rette dimensioner. Jeg sidder med ryggen mod Morten Eskesens portrætbuste i Skibelund Krat med de mange
andre navne på mennesker, der i årene
mellem 1820 og 1970’erne har deltaget i
det danske, nationale arbejde.

Rødding, den 19. august 2020
Det regner ret godt, så jeg har anbragt
min store engelske paraply på Mortens
hoved, så han og jeg, min blok og min
blyant er dækket. Lige her hvor Morten
Eskesen står, er der pudset til fest,
det hele er ryddeligt og net, næsten for
pænt i forhold til det Skibelund, jeg
lærte at kende første gang for fireogtres år siden, lukket, tilgroet, nærmest
mytisk, med de store sten til minde om
de gode kvinder og mænd, som var forudsætning for genforeningen med lille “g”. Du har ret i, at Genforeningen
med det store “G” ikke var en heling af
det ituslåede monarki fra før 1864. Det
var en virkeliggørelse af den ret og
rimelighed, som tænksomme mennesker anså
som klog, og som bundede i selvbestemmelsesprincippet, som Præs. Wilson havde
formuleret i sine fjorten punkter. Og
som digteren Chr. Richardt i sit digt
“Venner, ser på Danmarls Kort” udtrykte
med ønsket om, at Vorherre ville “skænke
os et Danmarks kort, hvor alt dansk igen
er vort”. Det var ikke alle de mennesker eller alle de menneskers efterslægt,
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der vendte tilbage til Mor Danmark, og det
var ikke de samme jordstykker, som 56 år
tidligere var blev udskilt, men det var de
mennesker, der ønskede at blive genforenet, der blev det i 1920.
Du skriver, at vi (G Bx. i pluralis majestatis) i vores tid, i vores tale om genforeningen, mener, at det, der blev forenet, hele tiden burde have været samlet,
at noget, der naturligt altid havde været
samhørende, nu fik sin sande form. Hvis der
skulle være tale om en Genforening. Det
vil kræve mere plads, end der gives os, for
at klargøre dette “burde”. Svaret på det
spørgsmål er hele Danmarks Historie fra
900-tallet, med stort “D” og stort “H”.
Princippet om “folkenes selvbestemmelsesret” fra 1918 trækker den streg i Slesvigs
jord, som vi kan gå ud fra i dag. De, der
blev anbragt på den “gale” side af stregen,
set fra deres synspunkt, har takket være
mindretalslovgivning i Forbundsrepublikken og Danmark og politiske aftaler mellem
parterne opnået udstrakt frihed til at udfolde sig.
Vi kan på Rødding glæde os over, at
Jakob Appel, allerede årtier før 1920,

overvejede og fremsatte forslag om mindretalslovgivning blandt dansksindede i
preussertiden. Han var født i Rødding, søn
af Anne Kjerstine og Cornelius Appel, der
reddede højskolen efter 64.
Af programmer for de ikke udfoldede festligheder her i 2020 kan man se, hvor de
tysksindede skulle have været bidragydere. Deres fortællinger er ikke glemt.
Og i Kristeligt Dagblad har vi sommeren
igennem læst om deres tanker og følelser,
ligesom medierne ofte har inddraget dem.
Der fortælles mange historier fra dansksindede i syd og tysksindede i nord om menneskers ondsindethed. Men lige så mange om
forståelse og medfølelse.
Genforening med det store G var et stort
tema i 2020, flot slået op, alsidigt med
alle museerne på gulvet, taler og virak.
Beskedenhed var aldrig danskens mest karakteristiske træk. Ham, der indtil nu, hvor
mine fødder er våde, har holdt min paraply, Morten Eskesen, dansk vandrerlærer i
Slesvig i de hårde år, lærer både på Rødding og på Askov. Han var én af de “stille
i riget”, en mand, som bidrog til genforeningen, den “lille”, beskedent hjerte-
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lige, ved at vandre i Slesvig og undervise
bøndernes børn i dansk sprog og historie.
Den norske Bjørnson skrev i et digt til
hans ære, at han med sine tusind fjed syede
det sammen, som stridens år søndersled.
Ham er der ikke mange, der synger mere, men
hans vers udtrykker i den lille form det,
som blev genforeningen i den store: sammenhængen mellem mennesker, der har brug
for hinanden. De historier, som gør mig
beskæmmet, er dem, der kan fortælles om
de indre kampe, der fandt sted efter 1918:
om de stemmer, der råbte om, at vi skulle
have mere, end selvbestemmelsesprincippet åbnede mulighed for. Det er en mindre køn fortælling om indbildt storhed,
forfængelighed og nationalisme, som tjener
os, det danske folk, til liden ære. Jeg
vil hellere slutte med en stump af en anden
digter, Herman Bang, som skrev beskedent,
stilfærdigt og inderligt om situationen
for Danmark engang i 1880’erne og om, hvad
der er borgerens opgave i småstaten:
“… lær os
Smaa at være.
Lær med Taalmod os

Hverdagsdragt at bære
Arbejdsdragt –”
Gyldigt før, under og efter genforeningen
med “g”.
Det er en god måde at samtale på at skrive
til hinanden. Hej så længe
Georg Bendix
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Forår 2015
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Ef te rår 2015
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Forår 2010
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Forår ! 995
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Vi nte r 1980
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Vi nte r 1975
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Som m e r 1975
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Vi nte r 1969-70
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Som m e r 1970
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Vi nte r 1964-65
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Som m e r 1965
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Vi nte r 1960
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Som m e r 1960
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Vi nte r 1954-55
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Som m e r 1940
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Ef te rår 2010

Som m e r 1955

Årgangsb i l l e d e t k u n n e d e svæ r re i kke skaffe s, m e n I e r ve l kom ne ti l at f å tage t e t
b i l l e d e t i l E l ev mø de t 2021, som de andre j u bi l are r
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Af Rikke Louise Dahl Jensen,
næstformand i elevforeningens
bestyrelse.
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Elevforeningens generalforsamling blev
afholdt lørdag d. 5. september 2020. I
2019 åbnede vi dørene til et ekstraordinært stort elevmøde, hvor vi fejrede
Rødding Højskoles 175-års jubilæum. I
2020 havde vi håbet på et stort elevmøde d. 7.-9. august, hvor vi kunne markere
100-året for Sønderjyllands genforening
med Danmark. Men sådan blev det desværre ikke, alting blev anderledes, og
intet var, som det plejede. På grund af
COVID-19 rykkede vi generalforsamlingen til september og sendte den på
storskærm fra Rødding til de to største
studiebyer Aarhus og København. Det
lykkedes os dermed at afholde en generalforsamling online på tværs af tre
byer. Tak til alle jer, der mødte op både i
Rødding, Aarhus og København.
Til generalforsamlingen blev Andreas
Ullum valgt som dirigent. Andreas er tidligere elev fra foråret 2008, cand.mag. i
litteraturvidenskab og ansat som litteraturlærer på Rødding Højskole. Derudover blev bestyrelsens sekretær Rikke
Louise Dahl Jensen (F14) valgt som referent. Begge blev valgt ved akklamation.
Bestyrelsens formand Jens Vesterlund
Mathiesen (F13) indledte generalfor-

samlingen med sin årsberetning. Denne
blev vist på video, da Jens ikke havde
mulighed for at deltage fysisk ved generalforsamlingen. Han fortalte om
elevforeningens arbejde det forgangne
år, om det store vellykkede elevmøde i
2019 og om den meget anderledes tid,
vi alle har været påvirket af i 2020. Der
har været særlig fokus på de nære initiativer i bestyrelsen, blandt andet en ny
medlemsdatabase, et langsigtet budget
og et nyt logo. Derudover fortalte han
om et vellykket Rødding Revival, arbejdet med det årsskrift, som udkommer til
december, og planlægningen af et elevforeningsseminar, som desværre måtte
aflyses pga. COVID-19.
Herefter fremlagde bestyrelsens kasserer Kasper Hansen (E16) elevforeningens regnskab for sidste år, med et
budgetteret underskud på ca. 61.000
kr. Regnskabet er godkendt af elevforeningens revisorer, og det kan ses i dette årsskrift under afsnittet: Kassererens
årsberetning.
I år var bestyrelsesmedlemmerne Mathilde Kjerkegaard Kristensen (E13), Rikke Louise Dahl Jensen (F14), Johan Knud
Vad Knudsen (E16) samt suppleanterne

Agnete Fjord (E16) og Cecilie Skøtt (F15)
på valg. Mathilde valgte ikke at genopstille.
Ved valget skulle tre bestyrelsesposter og to suppleantposter besættes på
baggrund af ni opstillede kandidater. De
tre valgte bestyrelsesmedlemmer blev
Rikke Louise Dahl Jensen, Johan Knud
Vad Knudsen og Cecilie Skøtt. Mads
Gammelgaard (F19) og Mathias Børsting
(F14) blev valgt som henholdsvis 1. og 2.
suppleant.
Derudover var elevforeningens ene revisor Christian Tolstrup og revisorsuppleant Sine Lund Madsen på valg. Sine
genopstillede ikke, og derfor pegede
bestyrelsen på tidligere bestyrelsesmedlem og kasserer i elevforeningen
Thomas Kjeldsen. Christian og Thomas
blev begge valgt ved akklamation.
Til det efterfølgende bestyrelsesmøde
søndag d. 6. september konstituerede
den nye bestyrelse sig med Jens Vesterlund Mathiesen som formand, Rikke
Louise Dahl Jensen som næstformand
og Kasper Hansen som kasserer.
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Generalforsamlingen i 2021 afholdes i forbindelse med elevmødet d. 13.-15.
august. Det er dog svært at spå om fremtiden, og det er endnu uvist, hvordan
det næste år kommer til at se ud. Men vi håber på, at vi næste år igen kan afholde et stort arrangement på Rødding Højskole, som vi kender det. Vi glæder
os til at se jer!
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Rødding Højskole fejrede i 2019 175årsjubilæum. I den anledning uddelte
Elevforeningen for Rødding Højskole
Rødding-prisen for første gang. Det var
en længere proces, der startede på et
bestyrelsesmøde i begyndelsen af 2018,
blev vedtaget på Generalforsamlingen
sammen år, og kulminerede ved en storstilet uddeling til Elevmødet 2019. Modtageren blev Århus Børnehøjskole. Verdens første højskole gav Rødding-prisen
til verdens første børnehøjskole.

følger også en pengepræmie, der i 2019
var fastsat til 5000 kroner. Planen var
at uddele prisen igen i 2020, men den
proces blev umuliggjort af coronakrisen.
Vi valgte (jf. vores vedtægter) at aflyse
uddelingen i 2020.

I vores vedtægter (der kan findes på vores hjemmeside) står det: Røddingprisen tildeles personer, foreninger eller
organisationer, som har været med til at
skabe den kulturelle og historiske rodfæstethed, der giver styrken til at være
en deltagende medborger i et globaliseret samfund. Det er denne sætning, der
har dannet rammen for arbejdet med
og uddelingen af prisen. Udover æren

På vegne af Rødding Højskoles Elevforenings bestyrelse og prisudvalget
Kasper Hansen og Johan Knud Vad
Knudsen

Men vi går benhårdt efter at uddele
Rødding-prisen igen i 2021! Og du kan
nominere. Rødding-prisens udvalg vil
derefter vælge en modtager blandt de
nominerede.

NOMINER EN MODTAGER AF RØDDING-PRISEN
- FØLG NEDENSTÅENDE
LINK:
http://rhelevforening.
dk/nominering-til-roedding-prisen/
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Af Mads
RykindEriksen,
forstander.

2020 vil blive husket som det store
genforeningsår. Først og fremmest var
der Sønderjyllands genforening med
Danmark i 1920, som der over hele landet – og især i Sønderjylland – var lagt
store kræfter i at markere. Men bedst
som genforeningsåret var startet, kom
corona-udbruddet, hvor Danmark blev
lukket ned, og alle elever hjemsendt
for først måneder senere at blive genforenet. De to begivenheder er naturligvis helt forskellige, men alligevel
sammenlignelige, og de kom hver på
deres måde til at sætte helt afgørende
præg på forårsholdet 2020. Til begge
begivenheder var der en forhistorie, et
genforeningshåb og en lære. Sønderjyllands genforening med Danmark er med
rette blevet kaldt den største politiske

begivenhed i 1900-tallet, som også bærer en vigtig højskolehistorie i sig. Forhistorien er lang og kompliceret, men den
handler dybest set om nationalstatens
fremvækst i 1800-tallet og ønsket om
folkestyre. Hertugdømmerne Slesvig
og Holsten var nok en del af monarkiet
Danmark, men ikke en del af Kongeriget
Danmark og Slesvig med en blandet befolkning af tysk- og dansksindede.
Med optakten til den grundlovgivende
forsamling i 1848 gjorde de tysksindede slesvig-holstenere oprør, da de ikke
ønskede at blive en del af det danske
folkestyre, men ønskede deres eget parlament som et medlem af Det tyske Forbund, som Tyskland hed dengang. Dermed var scenen sat til den borgerkrig,
der i første omgang udløste 1. Slesvigske
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Krig fra 1848-1850, og da den endte uafgjort, fik vi 2. Slesvigske Krig i 1864, som
Danmark tabte med et brag, og Slesvig
og Holsten blev tysk med Rødding og
det nuværende Sønderjylland som en
del heraf. Genforeningshåbet blev øjeblikkeligt tændt, men der skulle gå 56
år og en verdenskrig, før genforeningen
blev en realitet. Nederlaget i 1864 betød
ikke blot en lemlæstelse af Danmark,
som måtte afstå 2/5 af vores territorium
og 1/3 af befolkningen, men også at Danmark blev truet på hele sin eksistens, da
det var et åbent spørgsmål, om vi ville
overleve som selvstændig nation.
Folkehøjskolernes opståen
Folkehøjskolerne var, som navnet også
fortæller, en del af den moderne nationalstats fremvækst, båret af Grundtvigs
tanker om, at et folkestyre krævede, at
enevældens undersåtter blev gjort til
et myndigt folk, der kunne tage vare
på landets styrelse. Med Rødding Højskoles oprettelse i 1844 blev denne idé
realiseret. Men i de følgende år så kun
få højskoler dagens lys. Ved krigsudbruddet i 1864 var der således kun 14
højskoler i Danmark. Med nederlaget fik
folkehøjskolerne imidlertid sit nationale
gennembrud, og frem til 1872 blev der

oprettet 49 nye højskoler. De lå som nationale fæstninger spredt rundt omkring
i hele landet med det klare formål at
bevidstgøre danskerne om deres egen
kultur og historie og herigennem vende
nederlagsstemningen til en fremskridtstro på egne evner. Det moderne Danmark blev i høj grad født ud af denne
bevægelse. Der strømmede en selvsikkerhed og en virkekraft uden sidestykke
ud fra landets højskoler, som slog igennem overalt i samfundet i oprettelsen af
andelsforeninger, gymnastik- og skytteforeninger og i kampen for parlamentarisme. Med en stor sammenhængskraft
og et stærkt civilsamfund, der siden
igen og igen nævnes som Danmarks rygrad, var Foreningsdanmark født. Over alt
dette var der for højskolerne ét fælles
mål: Slesvig genvundet! Dette håb blev
indfriet med Versaillesfredsforhandlingerne efter Tysklands nederlag i 1. Verdenskrig og førte til, at Slesvig blev inddelt i flere afstemningszoner, hvor zone
1, det nuværende Sønderjylland, holdt
afstemning den 10. februar 1920.
Hvert år har man siden fejret denne dag med taler, sang, kaffe og kage
i Sønder Hygum Forsamlingshus. I år
var ingen undtagelse. Som så mange
gange før vandrede vi de seks kilome-

ter med vores elever til Sønder Hygum
for at være med til dette særlige 100års jubilæum. Dér sad vi i et tæt pakket
forsamlingshus, hvor tidligere minister
Bertel Haarder holdt genforeningstalen.
Og hvad der for mange af vores elever
føltes som en begivenhed langt tilbage
i tiden, blev pludselig helt nærværende. Hvorfor? Jo, for midt iblandt os sad
en gammel kone, der var født i sognet
for 102 år siden! Hvad vi andre kun har
hørt og læst om i historiebøgerne, blev
pludselig manifesteret ved denne lyslevende kvinde. Historien blev nutid, og
situationen gribende. Længere tid er
Genforeningen alligevel ikke siden. Netop en sådan oplevelse, netop det at have
traditioner og mærkedage som denne i
Sønder Hygum, er med til at danne os
som danskere, og på den måde bliver
traditioner at sammenligne med pæle,
der står banket ned igennem vores historie, så vi har noget at læne os op ad
i forståelsen af os selv og vores kultur.
Coronaen rammer Rødding Højskole
Knap var vi tilbage på højskolen, førend
et fjernt virusudbrud i Kina fyldte mere
og mere i dagens nyheder. Coronaen
eller COVID-19, som den også kaldes,
skulle vise sig at være en effektiv frem-
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kaldervæske for vores moderne samfund. Hvad vi måske nok vidste, men
knap havde erkendt rækkevidden af, var
sårbarheden ved globaliseringen. Pludselig var coronaen ikke bare et kinesisk
problem, men en global pandemi, der
spredte sig med lynets hast og understregede, hvor tæt verden i dag er bundet sammen på alle tænkelige måder. Vi
holdt vejret og håbede på, at pandemien ikke ville ramme Danmark. Men globaliseringen taler sit eget ubønhørlige
sprog, og den 11. marts holdt statsminister Mette Frederiksen sin historiske
tale, hvor hun resolut lukkede Danmark
ned og sendte højskoleeleverne hjem på
ubestemt tid.
Netop denne aften holdt jeg foredrag
og mærkede pludselig en uro blandt eleverne. Nyheden om nedlukningen var
tikket ind. Men hvordan skulle vi konkret forholde os? Eleverne blev bedt om
at gå i spisesalen, og vi lærere holdt et
hasteindkaldt møde, hvor situationens
alvor stod som mejslet i sten. Eleverne
skulle sendes hjem. Alle. Højskole er pr.
definition mødet mellem mennesker,
hvor der lidt efter lidt gennem undervisning og samvær bliver smedet et stærkt
fællesskab. Det skulle nu stå sin prøve.
Jeg glemmer aldrig stemningen, da

vi lærere senere kom ind i spisesalen.
Eleverne vidste, at dette var sidste aften i måske meget lang tid sammen med
deres venner og på højskolen. Flere sad
og snakkede i små grupper. Nogle holdt
om hinanden. Men hvad gør vi danskere,
når vi ikke kan finde ord for situationen?
Vi synger. Så de fleste sang, sang og
sang. Årstidssange, Grundtvigs sange
og mange andre sange. Nationalsangen

”Håbet om genforening
var det, der nu skulle
holde sammen på det
hele; men jo længere tid,
der gik, desto sværere
blev det. ”
sang eleverne stående. Det var gribende, fordi vi alle var helt klar over, at vi nu
skulle adskilles!
Næste formiddag rejste eleverne
hjem, og skolen blev tømt for personale. Håbet om genforening var det, der nu
skulle holde sammen på det hele; men jo
længere tid, der gik, desto sværere blev
det. Uvisheden og uforudsigeligheden
var det, håbet skulle overvinde og gøre,

at vi holdt humøret oppe og bevarede
troen på, at vi ville ses igen.
Højskolen blev nu digital. Lærerne
gjorde alt for at skabe den bedste undervisning. Morgensang, foredrag og
sociale arrangementer blev livestreamet. Internettet og computeren kom til
deres ret. Synge kunne vi stadig, og
hele Danmark sang fra Højskolesangbogen med Mads Steffensen og Phillip
Faber på DR1 i den bedste sendetid fredag aften. Vores stærke sangtradition,
der er båret af højskolen og bandt de
dansksindede sammen i det nuværende
Sønderjylland under fremmeherredømmet 1864-1920, og som kom til udtryk
igen som alsang under 2. Verdenskrig,
blev nu også et vigtigt samlingspunkt for
danskerne under corona-nedlukningen.
Men. Men. Men. Det blev sværere og
sværere at fastholde elevernes opmærksomhed og engagement, og situationen
viste med al tydelighed, at højskole først
og fremmest er det levende møde mellem mennesker. Ellers mangler der simpelthen noget helt afgørende. Få elever
faldt fra, de fleste holdt ved. Håbet om
at blive genforenet på højskolen med
sine venner var det afgørende og det,
der trods alt holdt modet oppe og troen
på det i live.

73
Gensynsglæden var ubeskrivelig –
og mærkelig – da forårsholdet 11 uger
senere den 27. maj blev genforenet.
Dannebrog var hejst, personalet stod
klar, og hverdagen kunne genoptages.
Sådan var det også den 10. juli 1920,
hvor Kong Christian den 10. red over
den gamle grænse ved Christiansfeld
og dermed cementerede genforeningen.
Fra at være adskilt blev man nu forenet.
Genforeningshåbet var blevet til virkelighed. Danskerne var blevet bevidste
om Sønderjyllands betydning som en
del af kongeriget, og forårseleverne om,
hvor stor betydning et højskoleophold
har, og nu kunne de genoptage det med
endnu større glæde.
Dét genforeningsår vil altid stå klart
i erindringen og minde os om, at vi skal
sætte pris på det, vi har. For alt kan
pludselig forandre sig.
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Af Kasper Hansen, kasserer i Rødding Højskoles Elevforening
Resultatet for regnskabsåret 2019-2020 er et underskud på 61.657 kr., hvilket står
i stor kontrast til det overskud på 13.584,68 kr., der var i året 2018-2019. Årsagen
til dette underskud er, at året 2019-2020 var et ekstraordinært år, fordi elevmødet
2019 blev ekstraordinært stort for at markere Rødding Højskoles 175-års jubilæum.
Det er normalt bestyrelsens målsætning, at elevmødet går i nul, men i år var det
blevet besluttet, at elevmødet gerne måtte gå i underskud for at sikre en stor fejring
af skolens jubilæum. Elevmødet gik derfor 61.643,82 kr. i underskud i år, hvilket
forklarer størstedelen af årets samlede underskud.
Elevmødets underskud skyldes primært ekstra udgifter til livemusik fredag aften,
hvor Folkeklubben var hyret til at spille, udgifter til en ekstra foredragsholder og
udgifter til telte og toiletvogne til de over 500 mennesker, som deltog i spisningen
lørdag aften. Underskuddet har desuden også været en del af foreningens langsigtede budget, hvor man over en længere årrække har sparet op til, at foreningen
har kunne bære at bruge 100.000 kr. ekstra til elevmødet i 2019. Af de 100.000
kr. ville Rødding Højskole donere 50.000 kr. til foreningen, mens elevforeningen
selv har sparet op til en ekstra udgift på de resterende 50.000 kr. I planlægnin-
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gen af elevmødet 2019 har der derfor været budgetteret med
et underskud på 50.000 kr. for foreningen, og underskuddet
på 61.643,82 kr. skal derfor også ses i det lys. Det skal desuden bemærkes, at bestyrelsen besluttede kun at tage imod
25.000 kr. fra skolen, i stedet for de planlagte 50.000 kr.,
da barindtægterne fra elevmødet var væsentligt højere end
forventet, så det endelige resultat nærmede sig det planlagte
underskud på 50.000 kr.
Foreningens indtægter fra medlemskontingent dækker over
indtægter fra almindeligt årligt medlemskab for 120 kr. samt
5-års medlemsskaber for 500 kr., som skolens afgangshold
og en række andre medlemmer benytter sig af. Indtægterne
til medlemskab er i år på 89.825 kr. imod 91.048,24 kr. i 18/19.
Derudover har foreningen haft indtægter for 4.380 kr., som er
renter for garantbeviset hos Frøs Herreds Sparrekasse. Det er
på 73.000 kr. og dækker over indbetalinger fra medlemmer,
der engang har kunnet købe sig til livsvarigt medlemskab. Vi
har modtaget renteindtægter af to omgange i år på 2.190 kr.,
fordi renterne, der vedrører år 2018, først gik ind på vores
konto efter afslutningen af regnskabsåret 18/19, og den reelle
indtægt er derfor på kun 2.190 kr. i år. Det skal også bemærkes, at foreningen i år har modtaget et mindre støttebeløb fra
Evas Flora i Rødding.
I 19/20 er udgifterne til årsskriftet på 47.441,75 kr. mod
51.194,25 kr. i 18/19, og dette fald i udgifterne skyldes primært,
at oplaget var mindre i 19/20. Udgifterne til hjemmesiden var
på 1.073 kr. mod 1.570,50 kr, og dette fald skyldes, at udgifterne i 18/19 var uforholdsmæssigt høje, fordi en regning blev
betalt for sent.

De største stigninger i udgifterne har været under administration og til bestyrelsen. Udgifterne til administration er næsten
blevet dobbelt så store sammenlignet med sidste år, hvor de
i 19/20 var på 13.242,06 kr. mod 7.360,15 kr. Denne stigning
skyldes flere ting, herunder at bestyrelsen besluttede at købe
adgang til en online medlemsdatabase for at lette medlemsadministratorernes arbejde. Det har kostet et engangsbeløb
på 1.405 kr. og derefter en årlig udgift på 1.000 kr. Bestyrelsens har også betalt skolens designlærer Clara for at skabe
et logo for foreningen, hvilket kostede 4.000 kr.
I år fik foreningen også sin egen MobilePay-konto, hvor udgifterne hertil er noteret under administration. Det dækker over
et oprettelsesgebyr på 999 kr. og et gebyr for hver overførsel
på 0,75 kr., hvilket i alt er blevet til 930,71 kr. MobilePay-kontoen har på den anden side gjort det lettere for mange at betale medlemskontingent, hvor næsten 10.000 kr. i kontingent er
blevet betalt via MobilePay. Derudover har MobilePay-kontoen gjort, at det ikke har været nødvendigt, at barindtægterne
fra elevmødet har kørt igennem bestyrelsesmedlemmernes
personlige bankkonti.
Udgifterne til bestyrelsen dækker over transportudgifter for
bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med afholdelsen af
bestyrelsesmøder i Rødding. Udgiften er i 19/20 19.039 kr.
mod 14.867 kr. i 18/19, hvilket er en betydelig stigning. En
gennemgang af transportbilagene viser, at der både har været
flere udgifter til bilkørsel og togkørsel, og det tyder derfor på,
at bestyrelsen kan være blevet dårligere til at fylde bilerne
op, når der bliver kørt til Rødding. På den anden side kan
en del af stigningen også skyldes forandringer i bestyrelses-
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medlemmernes bopæle, som ændrer
sig, når sammensætningen af bestyrelsen forandres som følge af valg af nye
medlemmer. F.eks. bor flere bestyrelsesmedlemmer i den nuværende bestyrelse i København end tidligere, og ingen
bestyrelsesmedlemmer bor længere i
Odense. Der har også været flere udgifter til transport i forbindelse med bestyrelsesmødet efter elevmødet i 19/20,
fordi færre bestyrelsesmedlemmer allerede var i Rødding for at planlægge Revival end i 18/19. Alt andet lige bør bestyrelsen dog være ekstra opmærksom på
transportudgifterne, eftersom det er en
markant stigning, som også rammer ca.
2.000 kr. over det budgetterede beløb
på 17.500 kr.
I år er der tilmed en helt ny udgift, som
kommer som følge af Røddingsprisen,
som blev uddelt for første gang ved elevmødet i 2019. Udgifterne dækker over
selve prisen på 5.000 kr. og transportudgifter i forbindelse med prisudvalgets
møder. Det er ifølge foreningens vedtægter ikke nødvendigt at uddele prisen
hvert år, og beløbet er heller ikke fastsat.
En anden ny udgift er et engangsbeløb
på 6.000 kr., som er en fødselsdagsgave
til skolen i form af to nye Butterfly-stole,

som skolen ønskede sig i gave, og som
er noteret under støttebeløb.
Foreningen har haft udgifter hos Frøs
Herreds Sparrekasse for at have sine
tre bankkonti for 675 kr. ligesom i det
foregående regnskabsår. Størstedelen
af den udgift er prisen for at have en
foreningskonto hos Frøs Herreds Sparrekasse, som koster 600 kr. om året.
Samlet set er årets resultat på - 61.657,00
kr., hvilket betyder, at foreningens egenkapital nu er 254.207,04. Årets resultat
er primært en konsekvens af det store
planlagte underskud på elevmødet og
en række engangsudgifter (Foreningsadministrator,
MobilePay-oprettelse,
nyt logo, stole til skolen). Derudover er
de største forandringer i udgiftsposterne øget udgifter til bestyrelsen i transport og øget udgifter til administration
som følge af MobilePay-gebyr og en ny
fast udgift til foreningsadministrator.
Årsopgørelse for 19/20 og 18/19 samt
budget for 2020 til 2025 og fremskrivning af udviklingen i egenkapitalen er
herunder

2019-2020

Passiver:

Ingen

Ingen

315.864,04

Egenkapital ultimo:

254.207,04

222.909,04
19.955,00
73.000,00

Aktiver:
Foreningskonto (Frøs Herreds Sparekasse) 179.339,76
Totalopsparing (Frøs Herreds Sparekasse) 0,00
Garantbevis (Frøs Herreds Sparekasse)
73.000,00
Totalopsparing (Frøs Herreds Sparekasse)
1.867,28

- 61.657,00

13.584,68

236.234,45

496.483,48

I alt:

675,00
-

500,00
160.067,00
51.194,25
14.867,55
7.360,15
1.570,50
-

-

249.819,13

-

-

-

91.048,24
158.770,89
-

2018-2019

7.094,36
Renter og gebyrer:
675,00
Renter Garantbevis:
Støttebeløb
6.000,00

Balance: Årets resultat:

Pris

Udgifter: Medlemskontingent:
Elevmødet:
401.918,02
Årsskrift:
47.441,75
Bestyrelsen:
19.039,29
Administration:
13.242,06
Hjemmeside:
1.073,00

I alt:
434.826,48
			

Indtægter:
Medlemskontingent:
89.825,00
Elevmødet:
340.274,20
Årsskrift:
Bestyrelsen:
Administration:
Hjemmeside:
Pris
Renter og gebyrer:
7,28
Renter Garantbevis:
4.380,00
Støttebeløb:
340,00

Opgørelse:
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Adam Azizi Engell
Agnete Ejstrud

Horsens
Nørresundby

Alfred Bjarneg Schou

Frederiksberg

Alma Wilhjelm Geisler

Nuussuaq

Anna Ravn

Roskilde

Louise Strøm Borlund
Mads Aaen Jensen

Hadsten

Magnus Wiig Tholstrup

Aarhus V

Martin Westergaard Jacobsen
Merian Just Okholm

Anne Broendegaard Christensen

Hobro

Monique Sarah Damberg

Anne Louise Toxværd

Hobro

Olivia Samsboe Bennedsen

Asta Holst Bach
Astrid Seerup Hass
Bastian Kirk
Carl Møller Andersen

Hinnerup
Tølløse
Aarhus V

Sabro

Viby J
Farum
Valby
København NV

Pernille Holt Selch

Sønderborg

Pernille Hauvik Konggaard

Sønderborg

Pi Bohlbro

Højbjerg

Nyborg

Pia Solberg Wikstrøm

Cecilie Rasmussen

Rønne

Rebecca Vestergaard

Aarhus C

Cecilie Damgaard

Middelfart

Rikke Gehrke Jensen

Esbjerg N

Elisabeth Bergstrand-Poulsen
Emma-Lee Hydahl Albrecht
Esben Cronbach
Esben Boile Christensen
Frederik Dupont Elvstrøm
Ida Sofie Ellemose
Jens Emil Preisler
Johanne Merrild Schrøder
Jonas Wennergaard Mac Donald
Julia Skou Yamada
Katja Brund Sørensen
Katrine Lund Nielsen
Katrine Kragh
Katrine Graakjær Trige
Katrine Ravnholt Møller
Klara Løkke Jakobsen
Kristoffer Rich Henningsen
Lasse Sandborg
Laura Viltoft Overgaard

København Ø
Odense C
Gråsten
Thorning
Vejle
Varde
Frederiksberg
Sønderborg
Hvalsø
København N
Fredensborg
København NV
Storvorde
Kongens Lyngby
Aarhus N
Hillerød
Svendborg
København NV
Frederiksberg

Laura Birkmose Hertz

Aarhus C

Liva Hartvig Hansen

Odense M

Liva Brødsgaard Nilsson

Søborg

Oslo

Sebastian Lindegaard

Hillerød

Signe Jacobsen

Hørning

Silje Puntervold Kristensen
Simone Thim
Sofie Winther Christoffersen
Sofie Viggers
Sofie Louise Christiansen
Sophie Beske
Stine Nordlyng
Victoria Felthaus Winckler

Tarm
Aarhus C
Skovlunde
Aarhus C
Risskov
Næstved
Lemvig
Kongens Lyngby
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Agnes Elinor Hjerrild
Alba Rofeldt Grassov

Kastrup
København S

Ida Thisgaard

Hasselager

Petra Møller Madsen

Aarhus C

Ida Poder

Horsens

Rasmus Belkov Clemmensen

Aalborg

Sara Ørum Christensen

Faaborg
Roskilde

Alberte Larsen

Asperup

Ida Gasberg Skadhauge

Amalie Bøgild

Roskilde

Jasmin Daugbjerg Rasiah

Fredericia

Sarah Sølling Brendstrup

Bramming

Sarah Strømgaard Hansen

Svendborg

Andrea Tara Cahill

København V

Josephine Juel Rasmussen

Andrea Marie Thing-Christiansen

Frederiksberg

Karoline Præstholm

Roskilde

Signe Isabel Galsgaard Bro

Svendborg

Kathe Hedegaard Schmidt

Ølstykke

Sine Haunstrup Christensen

Holstebro

Katrine Schandorff

Roskilde

Sofie Nordvig Nielsen

Ry
Tune

Andreas Birk Olesen
Anna Ramsing Lindhardtsen

Aarhus C
Hadsten

Anna Hemdorff

Aarhus N

Katrine Bernth-Andersen

Aarhus C

Sofie Krarup Stigaard

Anne Kindt Nielsen

Kjellerup

Kirstine Gregersen

Aarhus C

Sofie Kaulberg Jespersen

Kit Morgenstjerne Ørskov

Aarhus C

Sofie Døllner

Asta Bakfeldt
Asta Marie Gervig Hansen
Astrid Schelde Harbo
Astrid Richter Larsen
Astrid Lykke Raunkjær Jessen
August Huusom Volsing
Benjamin Lykke Christensen
Bjørg Dyg Nielsen

Vanløse
Frederiksberg
Hillerød
Frederiksberg C
Aarhus C
Søborg
Snedsted
Jelling

Camelia Ionela Buchila

Holstebro

Caroline Toft Baunkjær

Humlebæk

Cecilie Guldberg Nielsen
Christian Valdemar Hansen

Esbjerg V
Ballerup

Lasse Mastrup Tofte
Laura Teglhøj
Laura Norup Willadsen
Laura Buchholtz Vesterbæk

Rødovre
Svendborg
Søborg
Esbjerg N

Aarhus C
Aarhus C

Lærke Dahl Kirkegaard

Mariager

Maja Thomsen

Harlev J

Maja Caroline Torp

Hadsten

Malthe Raschke Nielsen

Aarhus N

Maria Rosenkrantz de Lasson

Glostrup
Aarhus C
Beder

Ellen Gade Kristensen

Roskilde

Marie Arndal Martens

Ellen Inger Fabricius harms

Roskilde

Mathilde Johanna Toft Hammerum

Frederik Jørnung

Allerød

Freja From Koop

Frederikshavn

Freya Leschly Jørgensen

Korsør

Matilde de Boer
Maya Eskjær Øbakke
Mette Gravesen Madsen
Mikkel Jansen
Mikkel Herskind Gudmandsen
Nina Clausen

København S
Dyssegård
Nykøbing Sj
Hinnerup
Brønderslev
Kværndrup
Skævinge
Sønderborg

Gustav Emil Ahlberg

Brønshøj

Oline Kristensen

Holstebro

Hanna Rønde Andersen

Hornslet

Olivia Hyllegaard

Odense V

Othilie Emanuelsen

Lillesand

Hanna Lessmann Hansen

Ølgod

København S

Zoe Østergaard

Marie Holm Vinther

København S

Aarhus N

Tobias Kamper

Silkeborg

København S

Fiona Foersom

Fredericia

Thea Tønnesvang

Lærke Mølgaard Toft

Ditte-Marie d’Acqueria

Kolding

Aarhus C

Stine Lyager

Vivyan Yan Mygil

Maria Enevold Dahl

Fie Winther Møller

Frederikssund

Gentofte

København S

Sønderborg

Roskilde

Lea Maria Jørgensen

Christoffer Brinks

Emma Zdrinka Grau

Sophia Hänninen Pedersen

Gram
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Jens

Rikke

Johan

Kasper

Katrine

Marie Louise

Cecilie

Mads

Mathias

Elisabeth

Mathilde

Signe

Liv

Sofie

Malthe

Formand

Bestyrelsesmedlem

Årgangsrepræsentant F20

Næstformand

Bestyrelsesmedlem, Medlemsadministrator

Generalsekretær, København

Bestyrelsesmedlem, Kassersuppleant

Suppleant

Generalsekretær, København

Kasserer, Bestyrelsesmedlem

Suppleant, Medlemsadministrator

Generalsekretær, Aarhus

Bestyrelsesmedlem

Årgangsrepræsentant E19

Generalsekretær, Aarhus
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Mads

Forstander

Michell

Musik & Performance

Andreas
Litteratur &
Horisont

Stig

Journalistik &
Mellemøsten

Mette

Litteratur &
Horisont

Diana

Journalistik &

Mellemøsten

Kaia

Nordisk litteratur

Anja

Forstanderinde

Jakob

Politisk perspektiv
& USA

Clara

Design & innovation

Inger

Tekstil & Håndværk

Simon

Politisk perspektiv
& USA

Kasper

Design & innovatiwon
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Jakob

Kunstforståelse

Conni
Køkken

Randi
Keramik

Henrik
Køkken

Georg

Livsanskuelse

Aske
Køkken

Gitte

Solvejg

Sanne

Dorthe

Sekretær

Køkken

Bogholder

Køkken

Derudover:
Jakob
Køkken

Anna

Køkken

Jane

Oldfrue assistent

Anders
Pedel

John
Pedel

Tonje

Praktikant

Praktikant

Sigrid

Liselotte

Praktikant

Mads

Joar

Praktikant

Syning
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Mette Langdal, bestyrelsesmedlem
Dalgårdsvej 267A, 6600 Vejen
Tlf.: 24 29 06 62
E-mail: mettelangdal@gmail.com

Morten Skov Mogensen, formand

Sanne Brodersen, bestyrelsesmedlem

Rolf Krakes Vej 18, 8600 Silkeborg
Tlf.: 29 24 10 68
E-mail: mortensmogensen@gmail.com

Slotsvej 54, 6510 Gram
Tlf.: 20 36 94 48
E-mail: sanne@gramslot.dk

Kjeld Block Jacobsen, næstformand

Lars Amdisen Bossen, bestyrelsesmedlem

Præstestræde 1, 6600 Vejen
Tlf.: 40 15 57 22
E-mail: kjeldblock@hotmail.com

Styrmandsvænget 242, 6710 Esbjerg V
Tlf.: 22 38 78 32
E-mail: ibo@vejengymnasium.dk

Lotte Rod, bestyrelsesmedlem

Rikke Louise Dahl Jensen, bestyrelsesmedlem,
Elevforeningens repræsentant

Tlf.: 61 62 51 64
E-mail: lotte.rod@ft.dk

Howitzvej 71, 1.tv, 2000 Frederiksberg
Tlf: 20 64 73 88
E-mail: rikke_dahl_1994@hotmail.com

