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Forord
Af Anne Byriel Christensen,
medlem af Elevforeningens bestyrelse, tidligere elev E11,
på vegne af Elevforeningens bestyrelse.

Følg QR-koden, og hør
Skriftet som podcast:
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Året nærmer sig sin afslutning, de sidste blade
er faldet af træerne i haven, og inden længe vil
endnu et elevhold skulle forlade Ry Højskole og
efterlade skolen stille bag sig. Tiden er kommet
til at kigge tilbage på det år, der er gået, og måske dvæle lidt ved noget af det, der gjorde det
specielt. Skriftet er vores årlige julegave til jer,
vores medlemmer, og vi håber, at I vil nyde at
dykke ned i de spændende bidrag og mange
flotte billeder, som vi har samlet til jer.
Igen i år vil vi i redaktionen indtale en del af
Skriftets indhold og løbende gøre det tilgængeligt for jer som podcast. I kommer til at kunne finde de udvalgte artikler på www.ryelev.dk/skriftet
eller ved at scanne QR-koden på denne side. Der
skal lyde en stor tak til alle, der har bidraget til
Skriftet i år, hvad end det har været med tekst,
lyd eller billeder.
I år har vi valgt, at temaet for Skriftet er rum, og
I kan glæde jer til flere interessante bidrag, der
på hver deres måde forsøger at belyse, hvad der
definerer rum, og hvordan vi mennesker agerer i

dem. Joachim O. Seiler, tidligere elev på E17,
har skrevet et bidrag om moderne natursyn
under titlen Naturen findes ikke, og underviser
på Ry højskole, Jeppe D. Graugaard, bidrager
med teksten Læring som en rejse i et ukendt
land, om det rum hvor lærer og elev mødes.
I disse år arbejdes der på at nytænke højskolens uderum, og som en del af denne proces
har Trine Larsen, medlem af Ry Højskoles bestyrelse og tidligere elev på E08, skrevet et
brev til haven, som du kan finde under titlen
Kære højskolehave.
Vi har også bedt både forårs- og efterårsholdet 2021 om at bidrage til årets Skrift, og du
kan blandt andet læse uddrag fra elevernes
skriveværksted, en analyse af højskolerummet
og se billeder fra fotoholdene.
En stor del af Elevforeningens arbejde består
i at skabe rum for vores medlemmer, og det er
ingen hemmelighed, at vi har været udfordret
på lige præcis det punkt det sidste halvandet
år. I sommers lykkedes det dog langt om læn-

ge at samle 600 tidligere elever til Elevmødet, og gensynsglæden har sjældent været
større. En uforudsigelig vejrudsigt havde ledt
til beslutningen om at opstille solsejl i haven,
og pludselig var et nyt rum skabt midt i det
gamle. Et rum, hvor der endelig var plads til
alle, og hvor vi kunne mødes på tværs af årgange omkring det fællesskab, som vi var der
for at dele.
Dermed blev 2021 året, hvor vi kunne vende breakout rooms ryggen og i stedet få lov
at mødes i det fysiske rum igen. Under skiftevis blændende sol og alt for store jyske skyer
har haven aldrig føltes smukkere, end den
gjorde den første lørdag i august i år. Og det
kommer den heldigvis til igen, når vi mødes
til næste år!
Rigtig god fornøjelse med årets Skrift!
Elevforeningens bestyrelse
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Forpersonens beretning 2021
Af Jeppe Bay Lynggaard,
tidligere forperson i Elevforeningens
bestyrelse, tidligere elev F15

Kære alle sammen
Hjerteligt velkommen til. Dette velkommen
har været længe ventet, og selvom vi fik afholdt en god generalforsamling sidste år i
oktober, så er det dejligt, at vi igen er samlet
den første weekend i august. Det føles ret
trygt. Så hjerteligt velkommen!
Vi har knoklet hårdt med forberedelserne
op til dette Elevmøde, og det har undervejs
været meget frustrerende ikke at vide, hvad
der kunne lade sig gøre. Vi udskød beslutningen om formatet så længe, vi kunne, og
troede kortvarigt, at det ville være muligt at
vende tilbage til det normale. Men som det
er nu i dag, må vi være op til 1000 personer,
som fortrinsvis opholder sig udenfor.
Det er dejligt at se den opbakning, I alle
viser os, når I møder op i dag. Et særligt stort
velkommen skal der lyde til de sidste fire årgange - E19, F20, E20 og F21 - som endelig
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får lov til at opleve, hvad det vil sige at være
tidligere Ry-elev og deltage i vores årlige
Elevmøde. Det er dejligt at have jer med
ombord og se hvor talstærkt, I er repræsenteret. Jeg havde aldrig troet, at vi ville blive
så mange til et endagsarrangement, som vi
er i dag. Vi er 563 tilmeldte. Det illustrerer
godt det enorme behov, der har været for
at komme tilbage til denne have og til fællesskabet. Vi behøver vist ikke nogensinde
at være nervøse for, at en virus kommer til at
forpurre det.
Jeg har tænkt meget over, hvordan denne beretning skulle udforme sig, uden det
ville komme til at handle for meget om corona. Det er svært at komme udenom, men
jeg synes egentlig, det er lykkedes meget
godt. Der har det sidste år været meget, vi
har måtte gøre på en ny måde. Vi har været
betydeligt mindre på skolen, end vi er vant
til. Elevholdene har forsøgt at holde deres

boble intakt, men vi har heldigvis stadig haft
mulighed for at hilse på hver enkelt årgang.
Vi har for andet år i træk måtte aflyse FRYD,
uden rigtig at have haft mulighed for at tænke i et alternativ. Det er vildt ærgerligt, for
det betyder virkelig meget for vores arbejde,
at vi kan planlægge et arrangement for jer i
samarbejde med forårsholdet. Det plejer altid at være en stor fornøjelse.
Men at vi har været nødsaget til at forholde os til den nye virkelighed, har også
medført, at vi har tænkt og gjort tingene
lidt anderledes og fået tid til at fordybe os
i andre sager. Det har givet anledning til, at
vi har gået vores økonomi igennem, og som
vi skrev ud i foråret, har vi fundet ud af, at
vi over de sidste mange har år genereret et
forholdsvist stort overskud. Et overskud der
lyder på ca. 100.000 kr. Derfor har vi blandt
andet besluttet os for at være medafsender
på en ansøgning i samarbejde med skolen,

Jeg havde aldrig troet, at vi ville
blive så mange til et endagsarrangement, som vi er i dag. Vi
er 563 tilmeldte. Det illustrerer
godt det enorme behov, der har
været for at komme tilbage til
denne have og til fællesskabet.

der skal hjælpe med
at forbedre skolens
udearealer, så der
kommer overdække
over solgården og
amfiscenen. Her har vi lagt 45.000 kr. Hvis
ikke ansøgningen bliver godkendt, så vil
vores tilskud til skolen stadig være nok til at
lave et sejl over amfiscenen, som vi også kan
bruge fremover til vores arrangementer.
Udover tilskuddet til skolen, så er vi også
i den spæde opstartsfase af oprettelsen af
RyElevFond. Sigtet med fonden er at give
dårligt bemidlede unge, der ikke har en
gymnasial uddannelse, mulighed for at få en
reduceret pris på deres højskoleophold. Administreringen af fonden vil ske i samarbejde
med skolen, skolens bestyrelse og eventuelle ungeafdelinger i forskellige kommuner.
Håbet er, at fonden på sigt vil modtage støtte fra privatpersoner og på den måde vil kun-

ne løbe rundt, for det
er ikke meningen, at
vi i Elevforeningen
skal generere et fast
overskud. Vi vil med
et starttilskud på 55.000 kr. være i stand til at
give fonden luft under vingerne. Vi har faktisk allerede modtaget den første støtte til
fonden på 5.000 kr., og vi lover at melde ud,
når vi har afklaret strukturen og vores videre
arbejdsgang. Vi håber også, at I vil bakke op
om projektet.
I forlængelse af vores tilskud til skolens
udeområder er det relevant at nævne, at
temaet for årets Skriftet er rum. Det lægger
op til spændende bidrag om bl.a. anvendelsen af skolens rum, og hvilke pædagogiske
muligheder, de hver især inspirerer til. Ligeledes har vi alle skulle tænke rum i nye sammenhænge i en pandemi. Hvordan befærder
man sig i et offentligt rum, hvor hvad der tid-
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ligere var socialt accepteret pludselig bliver
opfattet som nærmest skamfuld opførsel?
Temaet favner bredt, og det kan handle om
alt fra det helt nære her på skolen til det store
univers.
Forhåbentligt. Forhåbentligt bliver det kun
lettere fremover at mødes fysisk, og derfor vil
jeg kort nævne, at I skal huske, at hvis I ønsker at arrangere nogle arrangementer ude i
landet, så er det muligt at søge om støtte fra
Elevforeningen. Der har tidligere været stor
opbakning til Ry i Byen-arrangementer i både
Aarhus og København, og vi håber, at Ry-fællesskabet nu igen vil spire rundt omkring i landet.
Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen for
det enorme arbejde, det har været at planlægge og afvikle RUF og Elevmødet i dag.
Jeg vil også sende en tak til Philip, Mathilda
og Petrea, som sidste år stoppede i bestyrelsen i et år, der var meget præget af corona og
aflyste arrangementer.
8

Dette vil også være de sidste ord fra mig i
bestyrelsesøjemed. Om lidt takker jeg af efter
6 år i bestyrelsen. Jeg har siden sidste år vidst,
at dette ville være mit sidste år, og jeg har forsøgt at forberede mig på, at det begyndte at
lakke mod enden, men det er sgu svært sådan
at finde den rette måde at takke af på. Det har
været en kæmpe udsøgt fornøjelse at følge
skolens udvikling med byggeriet, få et forhold
til eleverne og arbejde tæt sammen med alle,
der har været inde over bestyrelsen i den tid,
jeg har været med. Jeg sad den anden dag
og prøvede at regne sammen, hvor meget jeg
har været her på skolen, og jeg talte mig frem
til, at jeg faktisk har været på dette fantastiske
sted 250 dage, siden jeg indtrådte i bestyrelsen. Jeg har virkelig sat pris på hver eneste af
dem! Hvis man tæller mit eget ophold med,
så bliver det pludselig langt over et år, jeg har
tilbragt her.
Derfor er det også kun endnu mere vemodigt for mig, at jeg fremover ikke vil have sam-

me tilknytning til dette sted. Men jeg kan også
mærke, at beslutningen om at stoppe er den
helt rette, og jeg er klar til at give stafetten
videre. Og så glæder jeg mig utrolig meget til
at komme tilbage næste år og blot ankomme
som gæst.
Jeg har mødt så mange fantastiske mennesker og har fået et ordentlig skud kærlighed
hver eneste gang, jeg er trådt ind på skolens
matrikel. Jeg har simpelthen fået minder, venner og kærlighed for livet.
Med de ord vil jeg sige tak for nu og ønske jer
et godt Elevmøde.
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Rum og rummelighed
Af Ole Toftdahl,
forstander på Ry Højskole

Rum, roomie, roomy, rummelig, rummelighed…

fordi vi ikke deler en dagligdag, eller fordi vi
ikke er optaget af de samme ting.

De sidste 5 år har jeg skrevet om rum på
en meget konkret måde. Vi har nemlig fået
mange nye af slagsen, og nogle af dem er
temmelig roomy – altså med masser af luft
og plads.

Mangfoldighed er for de fleste et plusord. Vi
vil det gerne. Mangfoldighed kræver rummelighed, for med mangfoldigheden møder
man noget, der er fremmed og forskelligt.
Det vil de fleste også gerne. Men der er jo
grænser.

Rummelighed er jo noget andet. Det handler
ikke om arkitektur og boligindretning, men
om vores forhold til hinanden og måske især
til de andre. Lad mig sige det straks: Kategorierne hinanden og de andre bliver et
problem for mig lige om lidt. Men jeg finder
hjælp i en ny sang i højskolesangbogen.
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Her kommer definitionen:
Hinanden er dem, vi er sammen med. Dem vi
deler skole, job, foreningsliv eller interesser
med.
De andre – er de andre. Dem vi ikke møder,

Nogen af dem kan vi flytte og i hvert fald
diskutere med hinanden. Men det er ikke så
ofte, vi kommer i diskussion med de andre.
Det er ikke nødvendigvis fordi, vi ikke vil,
men fordi vi ikke mødes.
De strukturelle grunde til, at vi ikke møder de
andre, handler bl.a. om økonomi, boligområder, traditioner og uddannelse. Når politikere vil gøre op med ghettoer, når gymnasier
skal have ændret den etniske balance, og når
vi på højskolerne gerne så mere mangfoldig-

Rummelighed og mangfoldighed er
begreber, der først bliver interessante,
når de bliver udfordret. Indtil da er de
harmløse plusord, som de fleste uden
omkostninger kan tilslutte sig.
hed, er det med et ønske om at de andre
kunne blive hinanden. Den transformation
bør være en grundlæggende demokratisk
bestræbelse. At være et samfund er at kunne
tænke hinanden om så mange som muligt. At
være et demokratisk samfund forudsætter,
at vi lytter til hinanden, at vi taler med hinanden, og at vi ønsker at rumme hinanden.

rummer nogen, og andre kan ikke være i
det. Man kunne f.eks. forestille sig, at nogen
skulle træne en del for at kunne administrere den frihed, vi praktiserer på Ry Højskole.
Nogen skulle vækkes og følges til timer hver
morgen. Nogen kunne ikke acceptere vores
nultolerance i forhold til hash. Nogen ville insistere på kød hver dag osv.

Rummelighed og mangfoldighed er begreber, der først bliver interessante, når de
bliver udfordret. Indtil da er de harmløse
plusord, som de fleste uden omkostninger
kan tilslutte sig. Højskolerne vil gerne mangfoldighed. Vi synger om det, taler om det
og øver os hele tiden i det – men mest med
hinanden. Det skyldes først og fremmest det
strukturelle.

Nu har jeg jo afsløret, at jeg hurtigt ville få et
problem med begreberne hinanden og de
andre. Og allerede nu er jeg nået dertil, hvor
det sker. De problemstillinger jeg lige har
nævnt om nogen, der kunne have problemer
med dem, vi er, knytter sig ikke til boligområder, økonomi, uddannelse eller traditioner.
De knytter sig til hvem, man er, og hvilke
værdier, man har.

Vores rummelighed på Ry Højskole – fagligt
og socialt – tager udgangspunkt i dem, vi
er, og det, vi kan. Sådan et udgangspunkt

Det er os, der indbyder. Vi indbyder alle,
men det skal foregå på vores præmisser. Om
man vil komme, bestemmer man selv.
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Et værdigrundlag og en fagpakke sætter
grænser for hvem, vi kan rumme. Rummelighed er nemlig et fællesprojekt. Rummelighed er gensidigt. Rummelighed er en gensidig opmærksomhed. Rummelighed er viljen
til at mødes. Rummelighed må nødvendigvis
være med hjertet.
Jeg tror, Lars Lilholt var nogenlunde det
samme sted, da han skrev ”I mit grænseland”, der er med som nr. 223 i den nye højskolesangbog.
”Hvis du går over mine grænser skal du vide,
At du tumler ind i mit private rum
Hvis jeg ikke får dig gjort det klart i tide
Vil du støde mod min hjertebom
Men min grænse den kan åbnes eller flyttes
Hvis du ser mig og min uro og du kan
Acceptere at min åbenhed beskyttes
Kan vi mødes i mit grænseland”
Rummelighed er er hjertelighedsprojekt.
Derfor kan det ikke analyseres med kategorierne hinanden og de andre. Hjertelighed
betyder, at man vil et andet menneske – ikke
hvem som helst eller alle på én gang – men
den anden. Kun her giver det mening. Man
kan ikke rumme hverken hinanden eller de
andre. Man rummer, eller man rummer ikke
den anden. Og rummer man den anden, kan
man måske flytte grænser.
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Identitets- og krænkelsesdagsordenen har
udfordret rummeligheden. Vi er blevet tvun-

get til at forstå, at mange ikke har følt sig keren. Den vedkommer alle. Tilgivelse bliver
rummet. I de fleste tilfælde handler det om derfor et kollektivt anliggende.
uvidenhed og manglende opmærksomhed. Kollektiv tilgivelse er en selvmodsigelse. Man
De fleste af os flytter
tilgiver med hjertet.
Rummelighed er er hjertelangsomt vores grænDet kan man ikke gøre
ser og forstår mere og
sammen. Det gør man
lighedsprojekt. Derfor kan
mere, hvorfor der var
hver for sig.
det ikke analyseres med
nogen, der ikke følte
sig omfattet af fællesHøjskolerne har samkategorierne hinanden og
skabet. Vi kan ændre
men forpligtet sig til
de andre. Hjertelighed
adfærd, hvis vi vil, og
at skabe og fremme
der er som regel mubetyder, at man vil et andet en åben samtale om
lighed for tilgivelse.
#metoo og krænkelmenneske - ikke hvem som
seskulturen både hos
helst eller alle på én gang
En krænkelse er noget
os selv og i samfunandet. En definition af
det. Og selvfølgelig
- men den anden.
hvornår der er tale om
har krænkelser fundet
krænkelser, kunne være, når vi ikke magter til- sted her og alle andre steder. Nu er der skabt
givelsen. Vold og seksuelle krænkelser hører opmærksomhed om det, og det er godt. Vi
hjemme i den kategori. I retsvæsenet forsøger taler allerede nu og vil fortsat tale om at foreman nogle gange at etablere møder mellem bygge krænkelser. Det er nemlig den eneste
offer og krænker. Ideen er, at den krænkede mulige strategi, vi indtil nu har fundet frem
kan nå frem til at kunne rumme krænkeren – til: Opmærksomhed.
og måske endda tilgive. Skulle det ske, opstår
rummeligheden mellem de to.
Og tilgivelsen? Jeg tror på, at den findes.
Men den kommer fra hjertet, fra den enkelte
På højskolen hører den seksuelle krænkelse og ikke fra kollektivet. Her går grænsen.
til den utilgivelige kategori. Konsekvenserne
af seksuelle krænkelser er uoverskuelige. Det
er forfærdeligt for den krænkede. Det er ødelæggende for krænkeren. Samtidig aktiverer
en sådan hændelse traumer hos andre, der
har været ude for noget tilsvarende. Krænkelsen kan ikke isoleres til udelukkende at være
et forhold mellem den krænkede og kræn-

Forstanderens beretning
Af Ole Toftdahl,
forstander på Ry Højskole

”Glæder du dig til Berlinturen?” spurgte vi
Lene Friislund dagen før afrejse. ”Jo”, svarede Lene. ”Jeg glæder mig til at være sammen
med eleverne på en anden måde, men jeg
orker næsten ikke at tænke på at vende tilbage til masker og tests igen. Nu er vi lige
sluppet for dem.”
Det er vist en dækkende opsummering af,
hvordan vi alle sammen har det. Corona må
godt være fortid nu. Alligevel må denne siden sidst begynde med et kort tilbageblik
på et helt særligt højskoleår.
Efteråret 2020
I 2020 var der ikke noget med Berlin og den
slags. Vi måtte pænt holde os hjemme, lære
at sylte, presse æbler og hvad der ellers hører til af hjemlige sysler i en rigtig efterårsferie. Det kom der meget godt ud af, og rundt
på gangene står der stadig skohylder og an-

dre møbelklassikere, der blev skabt i løbet af
uge 42.
I efteråret ’20 var der ingen testcentre eller
kviktests på programmet. Vi måtte bare passe på, bruge vores sunde fornuft og håbe på,
at virus ikke opdagede os. Vi var opdelt i pædagogiske grupper, skulle holde afstand, når
vi dansede, og måtte ikke besøge hinanden
i husene. Sang og måltider var kun i faste
grupper.
Det skete undervejs, at retningslinjerne blev
glemt, men E20 vedtog deres egne: De holdt
sig hjemme på skolen, forlod kun matriklen,
når der var særlige grunde, og modtog ingen gæster. Det gik rigtig godt indtil onsdag
den 9. december, hvor en smittestop-app
slog alarm og sendte en af eleverne til pcrtest. Den viste sig positiv (vist nok en falsk
positiv). Straks samme dag kviktestede vi
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alle elever og ansatte. Ingen var positive, og
eleven, der havde fået alarmen, var negativ
af tre omgange.
Men kunne man nu stole på kviktests? Det
var stadig kun private firmaer, der tilbød
dem. De var endnu ikke officielt anerkendte.
Vi kunne ikke løbe risikoen. Vi afbrød efterårsholdet to døgn før tid. Torsdag den 10.
december om formiddagen sagde vi farvel
til hinanden og gik glip af både fælles rengøring og afslutningsfest. Det var ærgerligt,
men samtidig var vi fulde af taknemmelighed
over, at vi nåede så langt. Andre skoler sendte samtidig uvidende 100 smittede elever på
juleferie. De havde ikke haft symptomer og
blev opdaget tilfældigt.
Dagen efter, den 11. december, kom så lockdown af hele Danmark. Det betød tidlig og
lang juleferie. Den kom til at vare næsten til
påske.
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Ny lockdown
F21 havde 101 tilmeldte lige før nytår. Dem
sendte vi ugentligt en kort hilsen, for at bekræfte at vi snart skulle dele historie. Hen
mod slutningen af lockdown mødtes vi på
zoom, men udsatte i øvrigt den fælles historie, til den rigtigt skulle begynde. Af de op-

rindeligt 101 kom
den 15. marts 92
forårselever.
De
forblev samlet til
14 uger senere,
hvor vi sagde farvel.

Vi fik eget testcenter og vænnede os
hurtigt til fire minutter med vatpinde i næsen og fælles nys to gange
ugentligt. Ikke en eneste positiv eller
bare falsk positiv blev det til. Forårsholdet klarede sig igennem de 14
uger, ikke fordi de overholdt alle de
officielle retningslinjer, men fordi de
ligesom E20 lavede deres egne.

Vi sprang første
periode over og gik lige på anden. Alle skulle vælge alle fag. Eleverne flyttede sig for
hinanden, så alt faldt på plads. Forårsholdet
fortsatte med egne restriktioner og rejste
kun væk, når det var vigtigt eller nødvendigt.
Gæster var sjældne og aldrig en del af det
fælles sociale. Vi fik eget testcenter og vænnede os hurtigt til fire minutter med vatpinde i næsen og fælles nys to gange ugentligt.
Ikke en eneste positiv eller bare falsk positiv
blev det til. Forårsholdet klarede sig igennem de 14 uger, ikke fordi de overholdt alle
de officielle retningslinjer, men fordi de ligesom E20 lavede deres egne.
Sommeren
Sommerkurserne fortsatte med restriktioner.
De 3 af ugerne forløb smertefrit, men vi måtte desværre afbryde familiekurset efter kun
halvandet døgn. Der var kun en enkelt smittet, men vi kunne ikke fortsætte, hvis vi skulle

følge reglerne om
nære
kontakter.
Det var ærgerligt
for alle, der jo havde glædet sig til
endelig at være fri
af begrænsninger
og testregime.

Derfor indebærer de kommende års udforskning af sangbogen også at finde frem
til en ny Ry-kanon. To sange i bogen er kommet med på vores foranledning: ”De unges
sang” – 125-års jubilæumssangen med tekst
af Dy Plambeck og melodi af Irene Becker og
”I mit grænseland” med tekst af Lars Lilholt
og melodi af Nikolaj Busk.

Til dette efterår mødte næsten alle færdigvaccinerede. Corona fylder ikke længere ret
meget i hverdagen.

Projekt U
U står for udeområder på Ry Højskole. Projekt
U er vores næste opmærksomhedspunkt.
Trine Larsen, der var elev i foråret 2008, er
landskabsarkitekt og sidder nu i skolens bestyrelse. Sammen med andre have- og landskabskyndige gamle elever har hun lavet en
kortlægning af haven, undersøgt historiske
forhold og interviewet en række medarbejdere. Fire forskellige landskabsarkitekter
har fået overdraget denne forundersøgelse
og arbejder netop nu på skitser til, hvordan
haven og andre udeområder kunne se ud i
fremtiden. Udgangspunktet var det beskedne, at sikre at træer, der var blevet for gamle
og slidte, havde afløsere på vej. Men så enkelt er den slags ikke. For hvis der skal plantes træer, hvor skal de så plantes? Hvad skal
man kunne i haven, og hvad skal man finde
plads til andre steder? Netop i skrivende
stund er det store bøgetræ ved Overhuset

Ny udgave af Højskolesangbogen
Det er der heldigvis meget andet, der gør –
heriblandt de mange nye sange. I november
’20 udkom højskolesangbogens 19. udgave.
Der er kommet 151 nye sange til. 125 måtte
vige pladsen. Af dem sang vi kun ganske få.
Jeg er mildt sagt ret vild med den nye sangbog. Jeg er så begejstret, at jeg finder det
vanskeligt at begrænse mig til et overkommeligt repertoire. Vi når typisk at synge ca.
120 forskellige sange på et langt højskoleophold. Nogen er valgt efter årstiderne og
andre efter de særlige begivenheder, der
finder sted, men de fleste er bare gode og
væsentlige sange, som vi elsker at synge.
Når vi mødes til FRYD og Elevmøde, er det
vigtigt, at vi sammen kender mange sange.

og Svalegangen blevet dømt til fældning.
Dødt ved i bunden af det tredelte træ vil resultere i, at stammerne falder fra hinanden.
Det er for farligt at lade træet stå. Sådan er
det bare.
Medarbejderne
Mange har siden marts 2020 overvejet, om
de skulle ændre deres arbejdsliv. Det gælder også, når vi ser på Ry Højskoles medarbejdergruppe.
Mette Korsgaard
Vi begynder i køkkenet. Mette Korsgaard,
der har været hos os siden 2013, nåede kun
at være med i 14 dage på forårsholdet, før
hun tiltrådte en stilling på TH. Langs i Silkeborg. Her skal hun sammen med skoleeleverne udvikle madfagene og elevernes deltagelse i den daglige drift. Mette har været
en meget inspirerende kollega. Hun har hele
tiden haft godt styr på nye trends og bidraget væsentlig til fornyelse i skolens køkken.
Og så laver hun bare rigtig god mad! Vi vidste godt, at Mette ikke ville blive her altid.
Det var nu – og vi kan kun sige tak for maden
og alt det andet, hun gav – og held og lykke
med det nye projekt.

Anja Strunge
Kun en måned senere sagde vi endeligt farvel til Anja Strunge, der har været i fleksjob
siden 2012.
Anja har været meget trofast i køkkenet hver
formiddag. Her har hun først og fremmest
klaret det grønne og opvasken. Det gjorde
hun indtil helbredet fremtvang en erkendelse af, at et højskolekøkken ikke var den rigtige arbejdsplads. Stor tak til Anja for tiden
vi delte.
Thorbjørn Hedegaard
Vi har sagt farvel til Thorbjørn Hedegaard
nogen gange. Vi gjorde det igen sidst på
foråret. Nu er han optaget som elev på Skuespillerskolen i København. Det ønsker vi tillykke med og erkender samtidig, at det i dette forår nok var sidste gang, vi kunne trække
ham tilbage.
Maria Sejr
Mette, Anja, Thorbjørn… En åreladning i
køkkenet af den kaliber går jo ikke! Maria
Sejr, der afløste Thorbjørn første gang, var
en coronaansættelse – en opnormering, der
skulle sikre, at syge køkkenfolk blev hjemme,
hvis der var tvivl om helbredet. Maria blev
præsenteret sidste år. Nu er hun fastansat og
hurra for det.
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Hanne Ravn-Olesen
Den 1. juni ansatte vi Hanne Ravn-Olesen,
der kommer fra en stilling på Skejby Sygehus. Hanne begyndte lige tids nok til at få en
fornemmelse af køkkenet og skolen, inden
hun på familiekurset var den vagthavende,
da vi skulle coronalukke. Samme formiddag
dukkede fødevarestyrelsen op uden varsel
(det gør de jo) for at lave kontrol. Hanne kom
godt igennem ilddåben, og hun er hurtigt
blevet del af både det faglige og sociale i
køkkenet og på resten af skolen.
Køkkenholdet
I køkkenet finder man derfor nu køkkenchef
Morten Hansen sammen med Ingrid Nohns,
Maria Sejr, Lisbeth Holm og Hanne Ravn-Olesen. De er på konstant udkig efter nyt, og vi
er noget der ligner stolte af vores køkken.
Mandag er suppedag. Onsdag er fiskedag.
Hvad der sker de andre dage, ved man ikke.
Der er sjældent mere end en enkelt ugedag
med kød på menuen. Her er højskolen virkelig en boble. Tænk, hvis kantinen på Christiansborg fik den idé. Ok, det hænder, der er
elever, der foretrækker at hente en burger,
men ellers er der stor vilje til at deltage i den
proces, det er at ændre kostvaner.
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Lærerne
Det er ikke så ofte, der er ledige højskolelæ-

rerstillinger. Jeg tror, det er fordi, de fleste
højskolelærere er glade for deres job. Det
kunne i hvert fald være en rimelig forklaring.
Men:
Brian Hansen
Den 1. august fratrådte Brian Hansen efter 16
år som højskolelærer i Ry. Brian har undervist
i psykologi, mytologi, fortælling, film og haft
en række fællestimer med foredrag. Men
først og fremmest har han været teaterlærer og sammen med de forskellige elevhold
skabt en lang række forestillinger. Jeg kender ikke nogen, der oplever så meget som
Brian. En enkelt tur i Kvickly kan give stof til
flere morgensamlinger og som regel af den
slags, der går fem minutter over tid. Brian er
konstant på udkig efter hændelser, som får
en tur i fortællermaskinen og bagefter gavmildt bliver delt med os andre. I skrivende
stund er han med E21 i Berlin. Han medvirker
også fortsat som timelærer på faget ”Film og
myter”. Brian har ud over sit højskolejob haft
en del foredragsvirksomhed. Det er den metier, han nu vil hellige sig. Stor tak til Brian for
mange gode år.
Katrine Weigelt Nielsen
Den 1. oktober begyndte Katrine Weigelt
Nielsen som ny højskolelærer med teater

som fag. Katrine er uddannet skuespiller og
har arbejdet som både skuespiller og iscenesætter på de internationale scener i Malmø,
Helsinki, Talinn og Prag. Hun har masser af
erfaring som teaterunderviser ved bl.a. Aarhus Teater Læring, Randers Teater, Limfjordsteatret og Viborg Kulturskoles scenekunst
linje. Katrine er 37 år, gift, har to børn og bor
i Gl. Rye. Der var rigtig mange kvalificerede
ansøgere, men vi var ikke i tvivl. Katrine er i
øvrigt også BA i fysioterapi og tilbyder lige
nu også faget Krop og bevægelse.
Mathias Nilsson
Katrine havde været 10 dage på arbejde, da
Mathias Nilsson meddelte os, at han og hans
kæreste Sofie sammen springer ud i nye udfordringer som eventmagere på Gram slot.
De blev i øvrigt den 16. februar forældre til
Naja Gro Nilsson. Mathias har de sidste to år
haft en del opgaver på Gram slot, og nogle
af teatereleverne har efter højskoleopholdet
været skuespillere i events på slottet. Mathias var elev på Ry Højskole i efteråret 2012,
og undervejs i dramastudierne i Aarhus hjalp
han i årene efter til på teaterholdene. Siden
2017 har han været Brians kollega på teaterlinjen. Mathias har nået at skabe en række
flotte forestillinger både alene og sammen
med Brian. Vi vil savne ham som kollega,

men ønsker ham og Sofie held og lykke med
deres fælles projekt i Gram. Mathias bliver
her heldigvis året ud.
Hjælpelærerne
Nanna Boye Larsen takkede af efter et år
som hjælpelærer på Keramik. Nanna etablerede sammen med Mathias skolens Instagramprofil, som bliver fulgt af mange. Tak
til Nanna for et kæmpe engagement både
i Keramiklokalet og i højskolens liv. Amalie
Holmberg, der er hjælpelærer i friluftsliv,
forlængede sin hjælp til udgangen af 2021.
Amalie er bachelor i idræt og har i dette efterår undervist i netop det. Amalie har været et stort aktiv for friluftsliv på de sidste tre
elevhold.
Og så er der alle vi andre
På kontoret møder vi fortsat forretningsfører Kirsten Hansen og Margit Holm, der er
elevadministrator. Kenneth Tække er pedel,
og han får god hjælp af Søren Bresling, der
også medvirker på lærersiden som fotolærer. Annemarie Cæsar er tilbage fra barsel
og tager sig sammen med eleverne af rengøringen. Torben Skovlund Madsen og Johan
Elm Mikkelsen styrer friluftsfagene. Jesper
O. Jacobsen og Jeppe Bai tager sig af det
musikalske. Jeppe Graugaard klarer verden

omkring os og klodens klima. Inge Ørntoft
regerer i Billedkunstens verden. I keramikværkstedet møder vi Lene Friislund, der efterhånden underviser næsten alle eleverne.
Med sig har hun Lucas Kock, der var elev i
F20. Helle vejleder, strikker og dyrker yoga
med en masse, og jeg sidder her og skriver
om dem alle sammen.
Tak til Elevforeningen og skolens bestyrelse. Elevforeningen har haft nogle mærkelige
år, hvor deres raison d’être har været truet.
De har i lange perioder ikke kunnet mødes
i Ry og slet ikke kunnet sørge for, at alle andre kunne. Nu kan vi det hele igen. Sammen
fandt vi undervejs en alternativ Elevmødeform, der måske vil kunne spores i kommende Elevmøder. Tak til bestyrelsen og alle tidligere elever for udholdenhed.
Og tak til skolens bestyrelse, der efter mange byggeår jo kunne holde lidt igen med
engagementet. Uden tøven har de alligevel
kastet sig over endnu et udviklingsprojekt.
Tak for opbakning, ildhu og omhu.
Tilbage er der kun at ønske alle glædelig jul
og på gensyn i 2022 i april eller august, eller
når som helst I måtte lægge vejen forbi.
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Læring som en rejse
i et ukendt land

Hvis læring er en fælles og iboende
evne, for mennesker såvel som amøber, til at integrere nye indtryk og
dermed adaptere til forandringer over
tid, så findes der en dyb lighed imellem
os mennesker og resten af livet.

Af Jeppe D. Graugaard,
højskolelærer på Ry Højskole
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Der findes i hjertet af de fleste formelle undervisningssammenhænge en fundamental
ulighed, en asymmetri, imellem lærer og
elev. Grundlaget for denne asymmetri er
ikke, at den ene ved noget, og den anden
ikke gør, men at der er et krav eller en forventning om, at den ene bør lytte til den anden, mens den anden ikke behøver at lytte.
Læreren behøver ikke lytte til eleven, mens
eleven skal lytte til læreren.
På samme tidspunkt findes der i hjertet
af enhver undervisningssituation en fundamental lighed: intelligensens lighed. Intelligens er ikke noget, vi kan have i større eller
mindre grad, intelligens er immanent, altså
noget iboende man finder overalt, hvor der
findes liv: egenskaben til at respondere hensigtsmæssigt på sin omverden. Den latinske
rod legere betyder “at læse, udpege eller
udvælge”. Inter-legere er helt bogstaveligt
at være i stand til at læse imellem linjerne,
at oversætte sine oplevelser og at gøre nye
indtryk genkendelige. Det er i oversættelsen

og sammenligningen af nye indtryk, at læring opstår: et nyt lag, en ny forståelse, hverken mere eller mindre, men anderledes.
Evnen til læring er så fundamental, at den
placerer os i en meget stor båd: at opfange
og integrere nye indtryk er karakteristisk for
alle mennesker, ja faktisk for alle organismer.
Hvis læring er en fælles og iboende evne, for
mennesker såvel som amøber, til at integrere nye indtryk og dermed adaptere til forandringer over tid, så findes der en dyb lighed
imellem os mennesker og resten af livet. Verden er fuld af levende intelligenser!
Intelligensens lighed er en form for modvægt mod undervisningssituationens magtforskydning for, hvis den anerkendes, kan
læreren ikke positionere sig i en ”vidende”
position ”over” elevens intelligens, uden at
stå i vejen for sit eget formål: elevens læring.
På den måde pålægger magtens ulighed læreren et ansvar for at antage autoritet i kraft
af sin faglighed fremfor sit embede eller sin
person, samtidig med at intelligensens lig-

hed er en udfordring om ikke at stå i vejen
for elevens intelligens, og den særlige vej
han eller hun bevæger sig.
Mødet imellem elevens og lærerens intelligenser er altså et møde imellem forskellige
måder at se, oversætte og handle i verden.
Hvis læreren ikke skal stå i vejen for elevens
intelligens, er den første opgave at åbne sig
for elevens måde at opfatte verden og prøve
at forstå elevens blik på virkeligheden. Dernæst er udfordringen at ledsage eleven ind i
et fagområde eller vidensfelt: både at følge
elevens færd og hendes oversættelse af det
hun oplever.
Områder eller felter er geografiske betegnelser, som antyder en mere omfattende
metafor, nemlig, at læring er en rejse, som
foregår i et landskab, eleven endnu ikke er
fortrolig med. Her er læreren nærmere en
vejviser eller stifinder, som kan navigere et
terræn, end én, der instruerer viden. På samme måde er eleven nærmere én, der gør sig
fortrolig med det landskab, hun bevæger sig

i, end én, der bare modtager viden i form af
begreber.
Som ”under-viser” er læreren én, der viser forbindelserne eller sammenhængene
imellem de forskellige træk, der kendetegner landskabet. Ordets oprindelse fra det
tyske ”unterweisen” eller ”underwisen” betegner netop det at vise, hvad der findes
ind imellem. Her understøtter underviseren
elevens oversættelse ved at skabe fælles opmærksomhed på dét, der ligger imellem det,
eleven allerede har erfaret og det ukendte i
landskabet. Som ledsager på rejsen i læringens landskab er underviseren én, der forstår, hvordan man kan navigere det givne
territorium i kraft af sin egen udforskning og
erfaring. Opgaven er her at gøre det muligt
for eleven at efterprøve sin oversættelse – at
gøre den forståelig og derved at integrere
den.
Dette perspektiv ser undervisning som
mere end god kommunikation af viden: et
fokus på begrebsmæssig viden og kommu-

nikation reducerer interaktionen imellem
lærer og elev til spørgsmål om, hvordan
man finder bedre og mere effektive måder
at fremstille fakta, tillære sig teknikker eller
opnå et svar. Undervisning handler snarere
om at skabe muligheder for, at eleven kan
finde sin egen vej til svaret og derefter verificere det. Underviseren udpeger ikke blot
de mest prominente træk i landskabet, men
understøtter forståelsen af dem i relation til
hele territoriet.
Ethvert træk i landskabet kan være ligeså
nyt for underviseren, som det er for eleven.
Denne omstændighed peger på, hvordan
underviseren ikke bare er én, der videregiver
viden om noget: hun viser, hvordan en viden
produceres, og muliggør elevens egen produktion af viden. God undervisning sigter
på denne måde imod at skabe færdigheder,
der muliggør elevens egen navigation i et vidensfelt – i tillæg til forståelse, bearbejdning
og kommunikation af begreber.
Underviserens fornemste opgave er alt-
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så at beskæftige elevens evne til at navigere
det territorium, de begge befinder sig i, så
eleven kan begynde sin egen oversættelse
af landskabet. I forlængelse heraf kan man
måske udtrykke undervisningens kundskab
på følgende måde: god undervisning anerkender læringssituationens magtforskydning
og intelligensens lighed i forsøget på at aktivere elevens evne til selv at producere den viden, der er nødvendig for at kunne navigere
et givent vidensfelt.
Ved undervisningen start påbegynder
underviseren og eleven en rejse sammen.
Principielt er det, der driver rejsen elevens
hensigt om at lære noget. Hvis denne hensigt er fraværende, er læringens muligheder
vanskelige, og underviseren er måske nødt
til at bruge særlige kneb for at få eleven med
på vandretur i landskabet. For nærværende,
lad os se bort fra dette scenarie og antage,
at der i det mindste er et glimt af interesse
for at lære. Dette gør underviseren til én, eleven tror, hun kan lære noget af. Og denne
forventning sætter læreren ét skridt foran
eleven på rejsen igennem det landskab, hvor
læringen foregår.
Dette lille forspring er, hvor underviserens kundskaber kommer i spil. Hvad enten
underviseren udstikker en retning ud fra en
detaljeret undervisningsplan, overordnede

Når underviser og elev er blevet
bekendte med hinanden, kan de
måske begynde at forlænge afstanden imellem dem som en måde at
øve navigation. Når eleven kan
navigere landskabet på egen hånd,
elimineres afstanden fuldstændigt,
og forholdet imellem underviser og
elev transformeres.

læringsmål eller på
baggrund af sin erfaring, så er denne
lille
forskellighed
dét, der giver eleven
en fornemmelse af
retning i hendes udforskning. Alt imens
underviseren måske er et skridt foran, så
skrider rejsen frem ved at tage hvert skridt
sammen (tør man sige, som en slags dans!).
På denne måde begynder eleven at lære
hendes egne manøvrer, samtidig med at
underviseren har mulighed for at finde ud af
mere om, hvordan hun oplever landskabet.
Underviserens handlinger må have både
elevens undersøgelse og landskabet som
mål. På ét plan stiller underviseren spørgsmål, udpeger detaljer i landskabet og hjælper rejsen på vej. På et andet plan er underviseren med til at skabe forbindelser
i landskabet ved at hjælpe eleven med at
huske, hvad hun har set, og hvordan hun
har bevæget sig. På det dybeste plan indvier underviseren eleven i en måde at kende
verden på, at se den og at være i den. Dette
forbinder eleven med den historie, tradition
og ånd, der ligger i det landskab, hun rejser
igennem.
Læring foregår i begge retninger på den-

ne rejse. Eleven
lærer at se landskabet og dets
kvaliteter, imens
underviseren lærer om en anden
intelligens i bevægelse – og derved
opstår muligheden for, at også underviseren
ser landskabet på ny. Fundamentet for dette er fælles opmærksomhed, observation
og tålmodighed. Når underviser og elev er
blevet bekendte med hinanden, kan de måske begynde at forlænge afstanden imellem
dem som en måde at øve navigation. Når
eleven kan navigere landskabet på egen
hånd, elimineres afstanden fuldstændigt, og
forholdet imellem underviser og elev transformeres.
Metaforen for læring som en rejse, hvor
læreren ledsager eleven igennem et læringslandskab, forekommer måske ophøjet,
når man tager hverdagens udfordringer i
betragtning. Her sætter forberedelse, tidsbegrænsninger, bedømmelser og institutionelle restriktioner en anden slags ramme,
og det er måske umuligt at praktisere undervisning i den ånd, der er beskrevet her.
Hvis dette er tilfældet, så er billedet af læring
som en rejse i et ukendt landskab først og

Bevidsthed om både undervisningens magtforhold og intelligensens
lighed kan måske åbne nye muligheder for læring. I det mindste
kan man undgå at gøre skade på
elevens selvtillid, som det ofte sker i
undervisningssituationer.

fremmest en kritik
af den ufrihed, disse begrænsninger
lægger over underviseren.
Den
største udfordring er måske ganske enkelt at
nedbryde de forventninger og krav, der stilles til undervisere i etablerede skoleformer.
Men opfattelsen af læring som en rejse
er også en tilgang, som er tilgængelig for de
fleste på trods af institutionelle begrænsninger. At hjælpe nogen med at lære sig selv
at undersøge og navigere et område er et
princip, der er ligetil, og som nemt kan bruges udenfor undervisning som profession.
Bevidsthed om både undervisningens magtforhold og intelligensens lighed kan måske
åbne nye muligheder for læring. I det mindste kan man undgå at gøre skade på elevens
selvtillid, som det ofte sker i undervisningssituationer. For, som Rancière påpeger, ”[d]
er foregår fordummelse, når en intelligens er
underordnet en anden intelligens”.
Ikke at stå i vejen for udfoldelsen af elevens intelligens fremstår måske paradoksalt
set fra et perspektiv, der tager underviserens
viden som udgangspunkt. Jeg argumenterer ikke for, at underviserens viden ikke er
værdifuld, men hvis eleven skal øjne det,
underviseren allerede har forstået, så vil det

nødvendigvis ske
ved at anskue det
fra hendes egen
livsverden.
Jeg
foreslår heller ikke,
at man som underviser altid skal kunne se,
hvor en elev står eller bevæger sig fra, blot
at man finder måder, hvorpå eleven kan lære
selv at producere den viden, der er undervisningens formål.
Dette synspunkt ser underviserens største
bedrift som frembringelsen af det øjeblik,
hvor der ikke længere er brug for hende. Selvom dette kan tage tage lang tid og afhænger
af, hvilken slags landskab underviseren og
eleven rejser igennem – i det fleste kortvarige lærer-elev relationer er situationen måske
usandsynlig – så ligger det i tråd med selve
undervisningens hensigt: at elevens forståelse af virkeligheden bliver dybere. Når eleven
bliver i stand til at se nye forbindelser i læringens landskab, er hun samtidig i stand til selv
at generere den viden, hun har brug for. Hvis
dette opnås, er der ikke mere at undervise
i – selvom underviseren selvfølgelig fortsat
kan dele erfaring, som eleven ikke selv har
og omvendt.
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Måbe som en fisk
Af Trisse Elisabeth Dyrløv Høegh,
tidligere elev F20, elev E21

Er der noget, der hedder skrivepres?
Længslen føles som en fysisk sult i min sjæl.
Min sjæl har bo et sted mellem nydelsesdellen på min mave og mit hjerte.
Jeg kigger på en bog, og har lyst til at æde
den.
Jeg vil brække mig i lårtykke strømme af
ord, som fylder min krop.
Jeg vil mærke dem svømme uhæmmet,
ukontrollabelt, ucensureret over mine læber
og ned på side efter side til den tunge vægt
af de fyldte sider omfavner mig som en
dyne af poesi.
Men skal skrive, hvis man ikke kan lade
være.
Men hvad nu, hvis man er blevet en mester i
fortænkt selvkontrol?
Gælder drømmen så stadig, eller er der nogen af os, for hvem fornuften altid vil have
overtaget?
Jeg vil stå i dalen omkranset af snedækkede
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bjerge. Bag mig en lille interimistisk træhytte.
Foran mig en blank sø. Jeg vil trække den
klare luft ned i mine lunger, række hænderne mod hver bjergtinde og græde fede
tårer ned på mine store vandrestøvler.
Jeg vil hulke over friheden og skønheden
og poesien, som fylder hele gulvet i min
hytte, men som her ikke kan nedskrives.
Den eneste mulighed for at indkapsle dette
øjeblik, er ved at sluge den klare luft som en
grådig fisk.
Med kæberne af led og en bundløs mavehue, er friheden og livet en ustoppelig
naturkraft.
Jeg vil kaste alt tøj. Lyne op i min dragt af
hud og hår og hæmninger, og bare lade
den falde ved vandkanten.
Nøgen med tæerne på græs kan jeg tilgive
mig selv alt der nogensinde var og vil være.
Komplet vægtløs bryder jeg det stille vand

med fingerspidserne først.
Jeg åbner munden i det sorte vand, og
udstøder en kaskade af bobler, som hver
bærer på sit eget skrig.
Jeg kigger rundt og opdager at skrigende
ikke alarmerer nogen. Her eksisterer selv
tyngdekraften kun i sin spædeste form. Her
er op og ned ikke relevant.
Jeg vender ansigtet opad og lægger håndfladerne på bagsiden af søen. Hernede
ligner himlen et stille hav.
Hernede glemmer jeg tit, at jeg ikke kan
trække vejret. Det virker unaturligt, at jeg
ikke kan.
Hernede er den simpleste glæde den væsentligste.
Over overfladen troner et bjerg af ambitioner og forventninger sig. Det venter.
Så vil jeg ligge under vandet
og måbe som en fisk
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Hvis - Så
Af eleverne på Litteratur og skriveværksted E21

Hvis jeg klippede håret af min Barbie-dukke
så ville alle være glade
Hvis min aftensmad brænder på
så holder jeg vejret til mit hoved springer
Hvis du går i stå
så tror jeg ikke du ville være lige så afhængig af cigaretter
Hvis jeg falder i mosen
så ville vi blive gode venner på Ry
Hvis du skrider nu
så klip i hænderne
Hvis alle stjernerne en dag blinker røde
så ville bedsteforældre kunne lide tekno
Hvis du giver mig en lussing
så må vi bare starte forfra
Hvis mennesker kunne tale med dyr
så tror jeg ikke længere på dig
Hvis du elsker mig for altid
så piller jeg mig selv i navlen
Hvis Jorden var alene i universet
så ville min verden bryde sammen
Hvis jeg føler mig utilpas
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så kradser Inge alt hendes døde hud under foden af
Hvis alle hunde i verden spiste mennesker til morgenmad
så lader jeg mennesker vide, at jeg er i live!
Hvis julemanden var en superskurk
så går jeg helt amok
Hvis jeg havde en kat
så ville jeg tage en kop kaffe
Hvis alle blomsterne alligevel skal visne og dø
så kalder jeg på mor!
Hvis Gud eksisterede
så skal du altså bare slappe af
Hvis jeg endelig tjener en masse penge
så tager jeg til Tyskland og spiser en currywurst
Hvis jeg ikke orker mere nu
så ville denne skriveøvelse aldrig slutte
Hvis jorden var flad
så ville jeg elske min mor lidt mere
Hvis du falder om midt på gågaden
så er mine fødder lavet af flødeskum
Hvis jeg var en lille lille skildpadde
så mister jeg min værdighed
Hvis hekse fandtes
så ville Valhalla genopstå og vi skulle bøje os for Odin
Hvis klokken ringer
så kommer jeg aldrig tilbage
Hvis jeg ikke havde et navn

så dør jeg af grin
Hvis der ikke var flere kajkager i bageren
så ville mit underskud ikke blive kureret af kaffe
Hvis min computer virkede
så ville tiden gå så meget hurtigere
Hvis Hitler var en cykel
så renser jeg mine negle med en knappenål
Hvis du går ned i kælderen og holder dig for øjnene
så ville jeg hade dig mere end du hader mig
Hvis jeg blev gravid med dig
så går jeg i stå
Hvis jeg løber tør for energi
så var min mor alene i verden
Hvis jeg tissede på din sukkermad
så kan jeg ikke andet end at give op
Hvis Burger King og McDonalds fusionerede
så ville jeg bestille hummer stoppet med vingummibamser
Hvis jeg gik i kirke hver søndag og bad min bordbøn
så ville Humör-tøj stadig være på mode
Hvis du og jeg aldrig var mødtes
så er det tid til at tage hjem
Hvis sved lugtede godt
så ville han ikke have hørt, hvad du har sagt
Hvis en sten var et træ
så tror jeg ikke på noget nogensinde igen
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Naturen findes ikke

Men hvor, på vores lille tur
med friluftsliv, stødte vi egentlig på naturen?

Af Joachim O. Seiler,
tidligere elev E17

Ligesom så mange andre med tilknytning til
Ry højskole er jeg helt vild med natur. Eller
rettere: Jeg er vild med Gudenåen og det
omkringliggende søhøjland. Jeg er vild med
at tage på tur, bruge tid og energi udendørs
og overnatte i telt og shelter. Jeg er vild
med at ro, cykle, klatre, padle, vandre, køre
og løbe mellem træer, bakker og søer. Men
hvorfor forstår vi disse glæder som glæde
ved natur? Da jeg i foråret 2021 skrev speciale om forholdet mellem natursyn og klimapolitik, gik det op for mig, at natursynet er
helt afhængigt af den debat, det optræder i.
Måske ville det være mere hensigtsmæssigt
med en samlet forståelse af verden omkring
os. Med inspiration fra den engelsk-amerikanske filosof Timothy Morton er jeg begyndt at frygte, at naturbegrebet står i vejen
for at opnå dette. Derfor ville det bedste
måske være at afvikle naturbegrebet, så vi
nemmere kan forholde os til verden fremfor
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at stagnere over glæden ved en god udsigt.
Når der er undervisning i friluftsliv på Ry
højskole, træder vi først ind i havestuen. Vi
har rygsæk på og bukser fyldt med lommer,
mens der dufter af jord og sprit fra trangiaerne, og der ligger træspåner på gulvet efter gårsdagens snitning. Vi træder videre ud
i haven med det nyslåede græs, hvor et par
skader hopper rundt på de fine tømmerflåder, og himmelstigen hænger faretruende
og dog helt stille fra træerne. Vi hiver en
kajak ud af skuret og går på vandet i Møllesø, hvor vi trækker os fremad med pagajen
i gudenåens stille vand. Her er forskellige
planter samt fugle og fisk, som dovent svømmer gennem vandet. De rejser langt. Fiskene
bevæger sig gennem de forskellige søer for
at gyde, fouragere og hvile. Fuglene trækker
snart sydpå. Ænder og gæs i flotte formationer på vej mod Spanien, Marokko eller Algeriet for at overvintre.

Men hvor, på vores lille tur med friluftsliv,
stødte vi egentlig på naturen? Var det inde
i et lokale omgivet af gulv, loft og murstensvægge? Eller i den nøje anlagte have, der
konstant beskæres og udsmykkes med nye
installationer? Eller måske på Gudenåen,
der i flere hundrede år har været brugt som
trafikåre for skibe og transportvej for tømmer, der blev trukket gennem vandet fra
stier langs bredden? Vandets bevægelse
har været brugt ved tørvefabrikker og teglværker, fisk er blevet sat ud og fanget igen,
imens adskillige sejlrender er blevet udgravet, og havnepladser er blevet bygget langs
åens løb. Eller er den ægte natur i den flora
og fauna, som findes i disse områder? I de
planter, der vokser op og ned af agerbrug
og drikker rester af markernes gødning? Eller de ænder, der spiser affaldet fra ishuset
ved Ry Marina og følger efter kajakkerne i
håbet om, at lidt brød bliver kastet i deres

retning. Giver det overhovedet mening at
kalde noget af dette for natur? Vi kan også
vælge at være mere stringente og tage det
standpunkt, at naturen kun er de områder,
der er fuldstændigt urørt af mennesker. Men
i så fald må jeg viderebringe en trist nyhed.
Vi lever i den antropocæne tidsalder, hvor
menneskelig aktivitet uigenkaldeligt har forandret alle økosystemer omkring os. Der findes ingen ørken, vi kan grave i, intet hav vi
kan dykke ned i eller nogen plante eller noget dyr, vi kan dissekere, uden at finde spor
af menneskelig aktivitet. Mennesket har haft
en finger med i spillet alle steder. Vi må kaste
håndklædet i ringen: Naturen findes ikke.
Nogle vil måske indvende, at denne stringens er overdreven. At det alligevel giver
mening at kunne glæde sig over landskab,
dyr og planter i den forfatning, de nu engang
kan forefindes. Jeg er tilbøjelig til at være

enig. Jeg vil ikke afvise glæden ved friluftsliv,
men i stedet stille det kritiske spørgsmål, om
det egentlig giver mening at udråbe noget
som natur? Det er givetvis kun meningsfuldt
at lave en liste over, hvad natur er, hvis det
er noget, der ikke placeres på listen. Uanset
hvordan man laver denne opdeling, er det
min overbevisning, at den vil stå i vejen for,
at vi kan se progressivt på vores omgivelser.
Når vi tænker på natur, er der mange af os,
der får et landskabsbillede i hovedet. Grønne enge, høje træer og dybe søer. Den er
noget, vi kan træde ud i og komme hjem fra
igen. Der er noget næsten ophøjet over den,
noget pastoralt, som en form for uvirkeligt
ideal. Naturen er netop det grønne græs, der
er grønnere på den anden side. Med disse
forestillinger om hvad natur er, opstår der en
række modsætningsforhold. Naturen overfor kulturen, det vilde overfor civilisationen,
det naturlige overfor det kunstige. Selvom
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Hvis vi kun vil passe på naturen
på grund af dens fremmedartede skønhed, overser vi den del af
verden, som måske ikke er lige så
skøn, men alligevel har stor betydning for planten.
grænserne mellem disse størrelser mildest
talt er arbitrære, hersker dette romantiserende natursyn alligevel. Natur bliver dermed
altid til det fremmede, som vi kun kan forholde os til på afstand. Hvis vi kun vil passe på
naturen på grund af dens fremmedartede
skønhed, overser vi den del af verden, som
måske ikke er lige så skøn, men alligevel har
stor betydning for planten.
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Der er flere eksempler på, at lokale modstandere mod vindmøllebyggeri har påstået, at
vindmøller ødelægger naturen. Deres udsigt
til mark og eng vil blive forstyrret, og lyden
af fuglenes kvidren vil blive overdøvet. Samtidig ved vi, at udledningen af drivhusgasser oversvømmer Bangladesh og udtørrer
Sudan. Man kunne være fristet til at spørge,
om det ikke er at ødelægge naturen? Logikken findes alligevel over alt. Mange danskere glæder sig over etableringen af nye
nationalparker, mens mængden af nitrat og
pesticider i grundvandet stiger pga. land-

brug. Min pointe er, at når vi romantiserer
naturen, fremmedgører vi os også over for
den, og dermed overser vi, hvor forbundne
planetens livsformer egentlig er på tværs
af arter. Jeg kunne være fristet til at spørge, hvor menneskeheden kommer fra? Natur er vel snarere noget, vi er af end i? Jeg
mener, det er nødvendigt, at menneskehedens grundlæggende forhold til omverden
genforhandles. Vi bør ikke fremmedgøre os
for vores miljø med romantiseringer af natur, men i stedet vende blikket mod altings
forbindelser. I klimadebatten hører vi ofte,
hvordan investeringer i miljøhensyn må afvejes overfor afledte effekter. Spørgsmålene
bliver derfor ofte: “hvad har vi råd til at investere i miljø?”, eller “hvor meget er vi nødt til
at investere i miljø?”. Hvis vi vender blikket
mod planetens økologiske sammenhænge,
bliver denne type spørgsmål absurde. Der
er en række af livsformer på denne planet,
nogle er mennesker, nogle er noget andet,
men alle er vi knyttede til hinanden. Vi bør

derfor spørge: “hvordan kan vi sikre trivslen
for så mange arter som muligt, på så lang
sigt som muligt?”. Et spørgsmål som romantiske forestillinger om natur kommer til kort
overfor. Jeg vil derfor appellere til, at vi helt
afvikler naturbegrebet og i stedet begynder
at bruge nogle andre begreber, der bedre
kan beskrive menneskets forhold til alt det,
der ikke er mennesker, hvad end det er flora,
fauna eller mineraler.
Hvad skal vi så kalde det? – Det sted vi bevæger os hen, når vi har friluftsliv. Hvad kalder
vi al den verden, der er omkring os? Jeg har
et par forslag. Lad os bruge de samme begreber, uanset om vi taler om friluftsliv, landbrug eller klima. Når begrebet miljø bruges
udenfor klimadebatten, er det ofte som en
form for baggrund. Man taler om en ting og
dens miljø. Lad os hive baggrunden frem til
forgrunden og kigge på, hvad det er, der
omgiver os. Når vi gør det, vil vi nemlig opdage, at det slet ikke er en baggrund. Græn-

sen mellem mennesker, og det, der ikke er
mennesker, er ganske uklar. Det, vi før kaldte
natur, er fyldt med bevidsthed, sprog, værktøjer, humor og personlighed. Når vi omtaler
verden som miljø, bliver sammenhængene
mere tydelige. Et andet begreb vi kan bruge,
er økologi. Ikke for at betegne en særlig produktionsform, men for at betegne hvordan
levende organismer konstant og gensidigt
påvirker hinanden. Ikke blot påvirker alt liv
hinanden – Det konstituerer det netop som
det, det er. For eksempel er menneskets- og
hundens historie som art så forviklede, at det
slet ikke giver mening at forestille sig de to
arter uden hinanden. Mennesket har gjort
hunden til hund, ligesom hunden har gjort
mennesket til menneske, som påvist af biologen Donna Haraway. Denne måde at tænke på kan virke abstrakt, men målet er blot
at hive mennesket ud fra billedets centrum.
Det kan vi ikke gøre med forestillingen om
natur, men derimod ved at fokusere på miljø
og økologi.

Forhåbentlig opdager vi dermed, at det er
de samme økosystemer, vi forholder os til,
uanset om det handler om miljøpåvirkning
eller friluftsliv. De samme arter og de samme
mekanismer hvor mennesket er uendeligt
viklet ind i dem alle. Lad friluftslivet være en
anledning til at dyrke denne forvikling i stedet for at fremmedgøre os selv for den store
ukendte natur. Den manglende indsats inden
for klima og biodiversitet vidner også om behovet for en ny måde at tænke på forholdet
mellem mennesker og alt det, der ikke er
mennesker. Lad os derfor samtidig afskaffe
bæredygtighedsbegrebet. Alle er efterhånden tilhængere af bæredygtighed, og ingen
ved helt, hvad det betyder. Lad os i stedet gå
til verden med åbenhed og venlighed. Når
vi ser forskellige arter, skal vi spørge, hvem
de er, frem for hvad de er. Vi skal på en gang
anerkende, at vi er som dem, men at det ikke
betyder, at vi helt kan forstå dem, og derfor
må vi være venlige over for dem. Denne tilgang kan forhåbentlig være med til at bløde

op for nogle af de kategorier, som begrænser os og forhindrer os i at gå progressivt til
verden omkring os. Uanset om det er den
nye værelseskammerat, en gråand, et bøgetræ, drivhusgasserne eller naboens kat, kan
du lære meget mere om disse ved at spørge
nysgerrigt og venligt ind til dem end ved at
forsøge at køns- og artsbestemme dem. Min
skepsis overfor det romantiske natursyn og
naturbegrebet overhovedet betyder ikke, at
det ikke skal være tilladt at glæde sig over en
god udsigt. Det betyder blot, at vi ikke må gå
i stå ved denne type oplevelse, men bør se
den som en chance for at udvide vores forståelseshorisont. Vores miljø er nemlig frem
for alt noget, vi er knyttet til og har noget til
fælles med. Derfor møder vi ikke blot noget
nyt, når vi betragter verden som økologiske
sammenhænge, vi møder også noget velkendt, som vi kan være forpligtede overfor.
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Fotobilleder
Af eleverne på Fotoholdet F21
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Mulighedsrummet

Det er ikke uden en snert af sandhed,
når man under et højskoleophold refererer
til omverdenen som ’ude i virkeligheden’
– for højskoletilværelsen kan sommetider
føles som en drøm.

Af Kristoffer Bliksted Roug Pedersen,
tidligere elev F21

Den 15. marts samledes F21 for første gang
i levende live. Indtil da havde jeg følt, at det
eneste, jeg havde haft til fælles med dem,
jeg skulle gå på højskole med, var ventetiden
hver for sig rundt omkring i landet. Det, og
så følelsen af at vide, at der trods alt sad andre i samme situation som mig selv. Det var
en lille trøst i ventetiden, men vi fik trods alt
14 voldsomt vidunderlige uger uden stop og
pauser undervejs. Det tror jeg, at vi er mange, som har været taknemmelige for.
Det var en vild forandring at gå fra at bo isoleret ved sine forældre på Sydfyn væk fra
sine venner i Aarhus, til at starte på højskole
med 90 andre. Fra den ene dag til den anden
kunne man være sammen med den største
forsamling mennesker i månedsvis.
Det var en vild forandring at træde ud af det
tidsløse venteværelse, hvor dagene lignede
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hinanden og weekend smeltede sammen
med hverdag, og ind i et socialt rum med
120 km/t, hvor krop og ånd blev stimuleret
16 timer om dagen, og de sidste 8 timer helst
skulle blive brugt på restitution af selvsamme krop og ånd.
Ligeså hårdt det var at vente på at kunne
flytte ind på Ry Højskole, ligeså vidunderligt
var det at bære flyttekasser ind på matriklen
ved Møllesøen. Det er ikke uden en snert af
sandhed, når man under et højskoleophold
refererer til omverdenen som ’ude i virkeligheden’ – for højskoletilværelsen kan sommetider føles som en drøm.
Min oplevelse er, at højskolerummet er kendetegnet ved de mennesker, som fylder det
ud: Mennesker, der kommer fra hver deres
sted og mødes i rammer, som fordrer oplevelser for livet, personlig udvikling og spi-

rende relationer. Her deler man hjerners
krøllede idéer og opdager sig selv i et mylder af liv. Her er vi frie i rummelighedens
dimensioner og forpupper os selv i en leg.
Et højskolerum er et rum i forandring, men
samtidig et rum, som er forankret i traditioner og de mennesker, der fylder det ud. Det
er de menneskers tilstedeværelse og udvikling, som former rummet med deres farver
og giver det liv.
Sådan et sted kan man bruge længe på at
opdage. Der er opdagelsen af de faglige
rum, som kan være afgrænset til et konkret
fysisk faglokale med fire vægge, men som
også kan være hele Søhøjlandet eller sågar
verden med et globalt perspektiv. Der er
derudover opdagelsen af de sociale rum,
hvor vi finder hinandens personer og er nysgerrige efter, hvad der gemmer sig inde bag
et par smilende øjne. Disse to rum kan nemt

flyde sammen og blandes, da vi vælger fag
ud fra en personlig lyst, og ikke fordi der er
andre, som siger, at vi skal være der. Det gør,
at vi alle er på en ubevidst bølgelængde,
der er med til, at vi lærer hinanden at kende i et fordybelsesfællesskab, og ser hinandens stærke og svage sider i situationer, som
vi deler og vokser i sammen. Det er som to
sfærer, der blandes og forstærker hinanden.
Det fysiske tredimensionelle rum, vi bevæger os i til daglig, om det er på en højskole eller ej, kan vi opleve forskelligt alt efter, hvad
viserne på vores armbåndsur fortæller. Altså
er rum som begreb afgrænset af tid. Tiden er
den fjerde dimension, som farver rummet og
giver det en reel ekstra dimension. Det kan
være de dugfriske morgener med løbemakkeren, samtaler under stjernerne ved vandet eller solopgangen fra Himmelbjerget.
Det kan være haven, som i løbet af foråret

forvandles til et frodigt grønt paradis med
fuglesang, der både har lyd af skræppende,
vraltende gråænder og solsortens improviserede jazztoner a la tenorsaxofonisten John
Coltrane.
Ligeså er den menneskelige relation et rum,
som vi over tid udvikler og undersøger, hvad
kan være. Denne relation bliver ofte sået ved
en fælles interesse: En fællesnævner, som
to eller flere er enige om. Gennem denne
fællesnævner udfoldes relationerne, som
vokser, fordi man begynder at dele ud af sig
selv og lukke andre ind. Og lige pludselig,
før man ser sig om, er den fællesnævner ikke
det centrale element længere, men blot en
katalysator for, hvad der i nogle tilfælde bliver et livslangt venskab båret af relationen i
sig selv. Vi kan også have individuelle faglige
rum, hvor der er en indre motivation og interesse, som er så kraftig, at vi søger faglig-
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Når mennesket lever livet, føler
vi nogle gange, at vi oplever det.
Vi er til stede i noget, som løfter
os op, så et øjeblik i livet bliver til
noget større og mere betydningsfuldt. Vi bliver oplivet og får en
oplevelse.
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heden i sig selv, uanset hvem der ellers har
interessen, og selv hvis vi er alene om det.

på. Relationerne, fagligheden, oplevelserne,
sangene og kærligheden.

Rum kan føles tidsløse på grund af indholdet. Det kan både være det sociale element
såvel som det faglige indhold, hvor det enten er de mennesker, man holder af, eller
den faglige nysgerrighed og fordybelse,
der helt bogstaveligt fordriver tiden, så den
ikke eksisterer. Eller som jeg tror, at jeg ikke
er alene om at føle: at man i slutningen af et
højskoleophold stiller spørgsmålstegn ved,
hvor tiden mon blev af, for vi var jo først lige
begyndt.

Højskolen rummer også det demokratiske
rum. Her øver vi os i at diskutere, argumentere, være uenige og blive enige. Hvornår har
vi virkelig en holdning til en problemstilling,
som vi synes er så vigtig, at vi helt bogstaveligt (samt i overført betydning) vil stå op for
den?

Sådan er det jo nogle gange. For højskoleoplevelsen skaber et ekstra rum inde i os,
som bliver fyldt af det, vi oplever og bliver
klogere på. Oplevelser i rum, vi har skabt
sammen og viden, vi har givet til hinanden.
For ikke at glemme lysten til at opsøge det,
som vi har fået med og kan bygge videre

Den første film, vi så sammen på F21, var
DRUK. Det skete på Dækket, hvor så mange
højskoleelever før os har opholdt sig – nok
ikke nødvendigvis for filmen i sig selv, men
fordi det er et dejligt rum at være i sammen. I
filmen mødte vi den nervøse Sebastian, som
skulle til eksamen i psykologi. Han starter
med at redegøre for, at Søren Kierkegaard
mener, at mennesket er en syntese mellem
det legemlige og sjælelige. Med andre ord
krop og ånd.

Når mennesket lever livet, føler vi nogle gange, at vi oplever det. Vi er til stede i noget,
som løfter os op, så et øjeblik i livet bliver til
noget større og mere betydningsfuldt. Vi bliver oplivet og får en oplevelse. Jeg tror, at de
øjeblikke, hvor vi virkelig mærker livet, er når
det både kan mærkes i sjælen og kroppen
på samme tid. Altså at det følelsesorienterede og sjælelige, som bor i hjertet, krydses
og forenes med det sanseorienterede og legemlige i den fysiske krop.
Det kan være, når man deler varmen fra den
nedadgående sol over bøgeskoven med én,
man holder af og holder om, mens insekter
flyver rundt i det støvede lys til lyden af fugle, som man ikke kender navnet på. Eller på
vandet i kanoen, godt lastet med roomies
og minder, hvor vi alle kigger mod dér, hvor
solen var, og lyset fordufter. Hvor bøgetræernes sorte silhuetter står i kontrast til den
orangerøde horisont, som snart vil blive af-

løst af en sommernatteblå dug med funklende, svævende stjerneanemoner. Hvor det
eneste, man kan høre, er søens blide vand
og fuglenes kald fra skovens kroner. Hvor vi
deler blikke, svæver på søen og lader os beånde af underet for øjnene af os, mens faklerne spejler sig i det mørke vand og tegner
konturer i ansigterne på dem, vi holder af.
Det er dér, man bliver rørt, dér, hvor tiden
står stille og bliver ligegyldig, fordi man bliver opslugt og lader sig opsluge af det, der
foregår for øjnene af én, lige nu og lige her
i det rum, man er sammen i. Dét er højskolerummet, som vi sammen oplever, og som
vi alle tager med herfra og gemmer sikkert
i os selv.
Højskolen er et mulighedsrum, hvor der
ikke er langt fra den gode idé til handling,
hvor man satser og tager chancer, hvor der
undersøges og udvikles. Hvor man kigger

hinanden i øjnene og vokser i hjertet. Det
er et mulighedsrum, hvor vi kan føle os frie
som svaler på en skyfri himmel, hvor bekymringerne fordufter som dug for solen, men
hvor man først efter, at man er landet igen,
kan se tilværelsen og oplevelserne fra et nyt
perspektiv. Det er et mulighedsrum, hvis
potentiale i nogen grad bliver forløst under
opholdet, men, som jeg tror, i højere grad
kommer til sin ret i tiden efter. Oplevelserne
bliver ved med at vokse i os, hvor vi bevidst
og ubevidst lærer en ting eller to om det, der
befinder sig i hjerte- og verdensrummet og
alt det imellem. Altså kan højskolen med de
mennesker, den indeholder, være et rum i sig
selv, men også et rum, som rækker udover
matriklen. For det er mennesker, der fylder
højskolerummet ud. Og det er mennesker,
der tager det med sig igen, når de forlader
de fysiske rammer.
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FRYD 2022

FRYD er en forkortelse for Forårs Ry Døgn, hvor
elever fra forårsholdet og Elevforeningens bestyrelse inviterer tidligere elever tilbage til 24
timer på højskolen. Døgnet er spækket med
gensynsglæde, workshops, middag, højskolesang, livemusik og et brag af en fest.
Tag din årgang i hånden og se at komme afsted til FRYD d. 23.-24. april 2022.

Elevmøde 2022

Hvert år i den første hele weekend af august
afholder vi Elevmøde, hvor tidligere elever
mødes og mindes deres højskoletid. 50-års-jubilarer, nyudklækkede Ry-elever og alle dem
imellem kommer forbi til tre dage, hvor vi nyder haven i sommerdragt, stemmer til Elevforeningens generalforsamling og er til foredrag
og sangtime, inden vi danser, fester og fejrer
hinanden til den lyse morgen.

RY
UDEN
FILTER
2022

Ry Uden Filter – eller bare RUF – er en uges
turbohøjskole arrangeret af Elevforeningens
bestyrelse og de 14 værter, der står for at
lave ugekursets otte moduler. På seks dage
når du både at have sangaften, foredrag,
festmiddag og fællestime, alt imens du får
din horisont godt og grundigt udvidet og
udfordret i det modul, som du er tilmeldt.
I år kan du glæde dig til disse RUF-moduler:
• Toftdahls tivoli
• Mod skibene
• L’art pour L’art
• Ånden i hjernen og hjertet
• Real Reality
• Skulptopia
• Romantiske relationer
• Træmænd M/K
RUF finder sted den d. 30. juli-5. august
2022. Tilmeldingen åbner den Søndag d. 6.
marts kl 13.00.

Alle tidligere elever er velkomne, så vi håber
også, at du kigger forbi! Elevmødet afholdes
d. 5.-7. august 2022.
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“Ry Højskole, den var som en have. Som paradisets have? Nej vel snarere som eventyrets have. Man vandrede i dens gange og
vidste aldrig, hvad der ville møde en ved
næste omdrejning. Snart var gangene rene
og skuffede, snart groede de med græs og
blomster, snart gik man mellem duftende
buske, snart i graneskygge, snart fløjtede
droslen, snart stæren, og trækfugleskaren
kom fra det fjerne og drog mod det fjerne.
Hvem der havde noget af eventyret i sig,
kunne nok blive betaget af at vandre her.”

Af Eline Begtrup,
lærer ved Ry Højskole fra 1895-97
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Kære Højskolehave
Af Trine Larsen,
suppleant i Ry Højskoles bestyrelse, tidligere medlem
af Elevforeningens bestyrelse, tidligere elev F08

Jeg henter en kop kaffe i Spisesalen og drejer
omkring hjørnet ved Tårnet.
For hvert skridt jeg tager, føles min krop en
lille smule mindre og mit hjerte en lille smule
større.
Ved søens bred omfavner du mig. Jeg føler
mig hjemme her på kanten af dit vand. Min
krop har glemt sin tyngde, og mit blik løfter
sig mod dit himmeltag. Jeg lukker øjnene.
Du er min ungdoms have. På dit gulv har jeg
danset under stjernerne. Hver gang jeg ser
dig igen, fyldes jeg af kærlighed og tak, for
den frihed du gav mig.
Jeg går op og sætter mig på trappen foran Havestuen. Herfra kan jeg overskue hele haven.
Der går ikke lang tid, før du sætter dig ved
siden af mig. Jeg mærker din glød ætse mig
på kinden og din blæst forvirre mit hår. Du
lægger armen om mig. Du fortæller mig din
hemmelighed, og jeg fortæller dig min. Vi
griner. Og bagefter græder vi lidt.

Vandet trækker i mig.
Jeg rejser mig og går ned mod badebroen.
Jeg får lyst til at løbe ned ad bakken. Jeg kigger tilbage. Du kommer løbende efter mig.
Du ler. Du har klipklapper på, og håndklædet
flagrer efter dig. Vi hopper i vandet. Vi griner
og råber. Overalt omkring mig er der øjne,
ører, stemmer, der stråler af ren kraft. Jeg har
det hele på nærmeste hold.
Bagefter sidder vi i saunaen. Skulder mod
skulder. Hud mod hud. Jeg mærker varmen
fra ovnen og sveden fra en andens krop. Jeg
mærker lykken bag de halvt lukkede øjne og
de bankende varme hjerter.
Jeg træder ud af saunaen og går ind mellem
dine høje gamle træer.
Du løfter mig op.
Jeg hænger i en tynd tråd, men den brister
ikke.
Jeg giver slip og lader mig falde, mens du
slipper dine blade og viser mig din nøgenhed uforsagt.
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Skumringen har lagt sig over dig. Du har
tændt et bål. Jeg sætter mig hos dig, og flammerne tryllebinder mit blik. Du vækker mig
og bevæger mig. Når jeg ser ind i dine flammer, ser jeg mine drømme og mine minder.
Jeg har set pirater belejre dine bredder, og
græske guder hylde din storhed. Jeg har set
hekse ofre på dit bål, og ninjaer snige sig i
ly af tårnets skygge. Dit rum rummer galskab
og genialitet. Og gråvejrsdage og alt det jeg
aldrig glemmer.
Du begynder at synge. En stille skvulpen fra
søens bred. En let vind, der får bladene til at
blafre. Bålets gnister som akkompagneres af
en dyb bas fra Sommersol. Bassen går lige i
blodet, og jeg hører dansegulvet kalde mit
navn.

Natten er lys og varm. Jeg er beruset og forelsket. Jeg danser under stjernerne. Jeg føler
mig rigtig og smuk.
Jeg kalder ud i rummet og hører et klart svar.
Du lover mig at være min evige sommernat.
Du spørger mig, om jeg vil med ned og sove i
shelteret. Vi henter madrasser og dyner.
Under månen fortæller du mig utrolige fortællinger om nattens hemmeligheder og
stjernernes mystik. Jeg tror på hvert et ord. Vi
er alene i verden lige her.
Jeg falder i søvn til din duft af alger og harpiks.
Din hjerterytme er langsom, mens tiden flyver
afsted. Du bevæger mig. Skubber mig. Ud i

bevægelse, hvor jeg kan rykke mig. Jeg er på
dybt vand, men jeg drukner ikke.
Du kigger på mig med dine grønne øjne. Du
minder mig om, at du er levende. At jeg også
skal passe på dig.
I din søndagsstille ro fandt jeg et øjebliks fred
indeni mig selv. Kære Højskolehave. Jeg håber, at der også om 100 år er et ungt menneske, der vil finde den fred lige her.
Kærlig hilsen T

Benny Andersen
- sang til Ry Højskole 100 år, 1992:
Dy Plambeck
- sang til Ry Højskole 125 år, 2017:
I teksten citeres der fra:
Alex Garff
– Septembers himmel er så blå (skrevet på
Ry Højskole), 1949:
“...Der er en søndagsstille ro
imellem træ’r og tage,
en munter glæde ved at gro,
som var det sommerdage.
Og koen rusker i sit græs
med saften om sin mule,
mens bonden kører hjem med læs,
der lyser solskinsgule...”

“...Havet lyser bagved marken.
Den enes frygt kan være den andens håb.
Øjne, ører, stemmen, der stråler af ren kraft
hører I vores fremtidsråb?
...
Træet slipper sine blade.
Det viser os sin nøgenhed uforsagt.
Grene ligner fingre, der peger væk fra os
langt forbi vores vanes magt.
…
Vinden, havet, træet, regnen.
Vi tænder lys i huset som står forladt
kalder ud i rummet og hører et klart svar
skaber en evig sommernat…”

“Under alt for store jyske skyer
på bredden af en bred beslutsom å
langt fra verdenskortets største byer
blir øjnene runde og ordene små.
Fuglen borer næbbet gennem vinden
og åen gisper når en ørred slår.
Solens gløder ætser dig på kinden
mens blæsten fra vesten forvirrer dit hår.
Krydret duft fra lilla højderygge.
En åre skramler med sin åretrold.
Træet ser forbavset på sin skygge
og du har det hele på nærmeste hold.
Stærke lærker stejler foran solen
i kanten af en lille vågen by.
Mellem åbne træer ligger skolen
som år efter år lever op til sit ry…”
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RY KRYDS
Af Magnus Gundersen Lihn
og Clara Evamaj Mørch
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Teater lærer os at være mennesker
på noget, der ikke er en scene

»Det er faktisk ret syret, hvor passende det
opslag kom, for siden vi flyttede til Gl. Rye,
har jeg egentlig boblet og kredset ved tanken om at undervise på højskolen. Jeg vidste, at hvis det opslag kom, så ville jeg smide
alt andet for at få lov til at undervise her.«

Af Mads Strange Laursen,
forperson i Elevforeningens bestyrelse,
tidligere elev E17
Katrine Weigelt Nielsen er nyansat teaterlærer på Ry Højskole. For hende er teater et livsduelighedsfag, der rummer både den enkelte og det fælles. Men hvad rummer hun?
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Før Katrine Weigelt Nielsen kom til Ry, var
hun her allerede.
»Jeg er vokset op i en skov mellem Tulstrup og Javngyde og har gået på Mølleskolen og Knudsøskolen. Jeg har faktisk optrådt
med et kor i teatersalen for mange år siden.
Så det er lidt som at vende tilbage.«
Og nu er hun her igen. Den 1. oktober
2021 startede Katrine med Teater som hovedfag og tilvalgsfaget Krop og Bevægelse,
og hun er dermed dramaturgisk arvtager efter Brian Hansen, der stoppede i august efter
16 år i den ottekantede sal.
En uge senere har Katrine sat sig i en sofa
på teaterbagscenen for at lade sig interviewe af mig. Men da jeg ringer til hende, viser
nummerviseren, at jeg taler med Kooperativa Blåbär. Den lune, livlige og jyskkrydrede
stemme forsikrer mig, at det altså er Katrine, og at bærnavnet er fra et gammelt øde-

gårdsfælleskab. Kooperativ er hun dog, og
hun har sat godt med tid af til at svare på
mine spørgsmål.
Katrine er uddannet skuespiller og iscenesætter fra The Commedia School i København. Hun har pendlet rundt i Europa
og lavet forestillinger med et finsk/tjekkisk
turnéteater kaldet Krepsko, arbejdet på Aarhus Teater, Randers Teater, Limfjordsteatret,
været projektudvikler, og tilmed studeret til
fysioterapeut i en periode. I dag bor hun i
Gl. Rye med sin mand, Anders, og deres to
børn, Lea og Marvin.
»Det har været nogle virkelig hæsblæsende år med fuld knald på. Vi flyttede til Gl.
Rye i 2018, og så har jeg arbejdet freelance
rundt omkring på en masse forskellige teatre, og samtidig læste jeg til fysioterapeut.
Jeg så højskolens jobopslag, mens jeg læste
til eksamen, og så satte jeg alt på pause og

sendte fem opsigelser afsted, da jeg fik stillingen.«
Men hvorfor stoppe med alle de ting for at
komme til Ry?
»De sidste par år har jeg brugt meget tid
på at undervise og facilitere teater, og jeg
har fundet ud af, at jeg bare virkelig elsker at
undervise,« siger Katrine, mens hun virkelig
lægger tryk på “virkelig”.
»Det er faktisk ret syret, hvor passende det
opslag kom, for siden vi flyttede til Gl. Rye,
har jeg egentlig boblet og kredset ved tanken om at undervise på højskolen. Jeg vidste, at hvis det opslag kom, så ville jeg smide
alt andet for at få lov til at undervise her.«
Katrine svarer ivrigt og længe på mine
spørgsmål, og hun indvender ofte efter flere sætninger, at jeg endelig bare skal stoppe hende. Da jeg spørger, hvordan det har
været at starte, er det uden meget tænketid.
»Det har været helt fantastisk. Jeg tager afsted med et smil på læben hver dag, også
selvom der er gang i den. Jeg er stadig ny,

og det er tydeligt, at jeg er kommet til et
hus, hvor der er mange ting, som man lige
skal regne ud. Så jeg suger meget til mig og
undersøger, hvad Ry Højskole er for et sted.
Men jeg er kun blevet mødt af åbne arme
og en kæmpe velvillighed til at forklare mig,
hvordan tingene fungerer, når jeg står som
et spørgsmålstegn. Det gør det altså til et
enormt dejligt sted at arbejde.«
Hvad glæder du dig mest til ved at arbejde
på højskolen?
»Jeg glæder mig til fordybelsen i teaterfaget og til at bruge mere tid på at arbejde
med eleverne. Tit er teaterundervisning korte forløb på aftenskoler for trætte elever, så
det her er mere fordybelse end nærmest nogensinde for mig. Og så glæder jeg mig til at
blive en del af et fællesskab, både med kollegaer, men også med elever og den historie,
der ligger bag højskolen.«
Det magiske rum
Mens Katrine sidder i Ry, sidder jeg i Køben-

havn, og mens Katrine glædeligt deler ud af
sine ord og tanker, tænker jeg på, at vi ironisk
nok ikke deler rum.
I år er Skriftets tema rum. Hvad forstår og
forbinder du med ordet rum?
»Jeg tænker på teaterrummet. Jeg tænker
på det rum, man får skabt sammen. Og hvor
vigtigt det er for mig som lærer at få skabt et
trygt og sjovt rum, hvor der er plads til at undersøge og afprøve. Teater og rummet er jo
momentet, som er lige nu og her. Og det er
også derfor, der er så meget på spil, og nogle bliver så afskrækket ved teater, for hvad nu
hvis man ikke husker replikken?
Men teaterrummet skal give plads til den
enkelte og til fællesskabet, og til at de to kan
vikle sig sammen og blive et stærkt og trygt
rum. Så, ja, rum passer egentlig meget godt
ind i teaterverdenen.«
Det forstår jeg som en art metafysisk rum.
Men hvilken rolle spiller det fysiske rum i at
lave teater?
»Når du sætter lys op og har mørke vægge,

45

»...uanset om du skal være skuespiller eller ej – og det
tror jeg ikke, de fleste skal af dem, der vælger det fag
– så er det et sindssygt godt fag til at lære sig selv at
kende, til at turde lidt mere, og til at råbe lidt højere
og måske aflære noget af det, som vi har med fra et
langt liv på skolebænken.«
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så kalder det på en stemning, som du træder
ind i. Og det gør, at man lukker det meste
andet ude. Man skaber det rum, man er i lige
nu og her. Det giver jo en anden dimension,
det giver et univers, og det er jo magisk. Om
man så vender rummet på hovedet eller bruger andre forskellige virkemidler, så skal det
gerne give dig en oplevelse af, at noget helt
særligt er på spil, og at det sker for øjnene
af dig. Det åbner jo så igen for et rum, hvor
man kan reflektere over det, man lige har set.
Og det synes jeg, at scenekunstrummet kan.
Særligt under forestillinger, hvor man designer et rum for den oplevelse, som publikum
skal have.«
Har du fundet et rum på skolen, som du særligt godt kan lide at være i?
»Altså teaterbagscenen, hvor jeg sidder
lige nu, det tror jeg bliver et af mine rum. Og
salen. Jeg har siddet hernede, hvor der ikke
har været nogle andre, mens jeg har summet
over, hvordan dagen skal være, og hvad jeg
skal undervise i. Den er jo fantastisk. Og så
er der den der lille dør ovre i hjørnet, som

åbner ud til haven og vandet. Dér tror jeg, at
jeg kommer til at stå og planlægge undervisning og forestillinger med en kaffekop i
hånden.«
Polsk tango og livsduelighedsfag
Efter at Katrine blev færdiguddannet, var
det især en forestilling fra føromtalte Krepsko kaldet Polish Tango for Three, som gav
Katrine retningen for den måde, hun skulle
være skuespiller. »Det er en lillebitte, fuldstændig vanvittig skæv forestilling med tre
mennesker, der sidder rundt om et bord og
spiller et spil. Her blev noget muligt, uden at
man opdagede, hvordan pokker de havde
grejet det. Den rummer så meget af det, teatret kan, og som de fleste tror, man kun ser
på film.«
Hvordan ser du teater som højskolefag?
»Jeg ser det som et centralt højskolefag.
Ligesom keramik og kunst, så er det også et
håndværk med teknikker, som du lærer. Men
det er også et fag til udvikling, hvor man lærer sit mod, sine sårbarheder og sin interakti-

on med andre at kende. Man lærer, hvor ens
grænser går, og hvordan man kan rykke dem
en lille smule. Teater er et højskolefag, der
rummer hele dig, fordi du kan få lov til at prøve noget af, som du måske ikke får lov til at
prøve særligt mange andre steder.
Og uanset om du skal være skuespiller eller ej – og det tror jeg ikke, de fleste skal af
dem, der vælger det fag – så er det et sindssygt godt fag til at lære sig selv at kende, til
at turde lidt mere, og til at råbe lidt højere og
måske aflære noget af det, som vi har med
fra et langt liv på skolebænken. Så jeg synes
egentlig, teater er et livsduelighedsfag, hvor
vi kan omfavne dem, vi er, og hvor vi kan gå
ud og være menneske på noget, der ikke er
en scene. Faktisk særligt på noget, der ikke
er en scene.«
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Stil op til Elevforeningens bestyrelse
Af Mads Strange Laursen,
forperson i Elevforeningens bestyrelse,
tidligere elev E17

Foreningsarbejde, bestyrelsesposter og generalforsamling. Hvert år prøver vi altid at forklare
og fortælle om vores arbejde i bestyrelsen. Hvert år møder vi dog forvirring og spørgsmål fra
nye som gamle medlemmer – og det er forståeligt nok. For hvad er det nu, bestyrelsen laver,
og hvordan bliver man bestyrelsesmedlem?
Der er få men simple regler og krav, og følgende er mit forsøg på et crash course i bestyrelsens virke, væremåde, og til hvordan man bliver bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen er den gruppe af ni tidligere elever, der repræsenterer Elevforeningen og
alle dens 1221 medlemmer. Det er os, der
står for at lave årets forskellige arrangementer for tidligere elever og for at udgive Skriftet, som du sidder og læser nu.
Vi besøger skolen i weekender med jævne mellemrum for at holde møder, hygge os,
planlægge arrangementer og lære årgangene at kende, så de får et godt kendskab til
Elevforeningen.
Hvis vi selv skal sige det, så er det virkelig
skægt at være en del af bestyrelsen. Opga-
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verne spænder bredt, der er gode venner at
finde, og man får indsigt i højskolemaskinens
traditioner og ideer. Det er frivilligt men udgiftsfrit arbejde, og man får sin transport og
tilmed møllesøsavn dækket.
Hvis man kunne tænke sig at være en del af
bestyrelsen, kan man stille op til Elevforeningens generalforsamling, som afholdes under Elevmødet.
Man kan stille op, hvis man er tidligere ansat eller tidligere elev fra enten et langt eller
kort kursus og samtidig er medlem af Elevforeningen.

Hvis vi selv skal sige det, så er det
virkelig skægt at være en del af
bestyrelsen. Opgaverne spænder
bredt, der er gode venner at finde,
og man får indsigt i højskolemaskinens traditioner og ideer.
Der kan dog kun sidde én pr. årgang, én tidligere ansat og én fra de korte kurser i bestyrelsen.
Vi har to slags bestyrelsesposter;
• De ordinære poster; her sidder man to
år ad gangen.
• Og suppleantposter; her sidder man ét
år ad gangen.
De er der hovedsageligt pga. formelle krav,
og vi skelner ikke mellem de to titler i vores
arbejde.

Selve opstillingen og valget går i to runder:
Første runde er valg til de ordinære bestyrelsesposter.
Anden runde er valg til suppleantposter.
Suppleant eller ordinær. Uanset hvad, så
stiller man op således:
Først skal man motiveres af en ven. Der er
altså en anden, der på ens vegne skal rejse
sig og fortælle, hvorfor man skal vælges ind.
Når alle kandidater er blevet motiveret, får
man selv mulighed for at holde en kort valgtale. Begge slags taler må tage 1-1½ minut.
Når alle kandidater har talt, så er der afstemning og valgresultatet afsløres.
Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet eller valgprocessen, kan du altid skrive til os på
enten facebook-profilen ‘Ry Højskoles Elevforening Bestyrelsen’ eller mailen bestyrelsen@ryelev.dk.

49

Referat af Elevforeningens generalforsamling
lørdag d. 7. august 2021
Af Mathies Vestergaard Fjord,
medlem af Elevforeningens bestyrelse,
tidligere elev F19
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I den tidlige august-varme kunne vi i år
endelig igen invitere til generalforsamling for alle vores medlemmer under
Elevmødet på Ry Højskole. Som noget
nyt holdt vi i år generalforsamlingen i haven, hvor vores medlemmer kunne sidde
forsamlet under solsejl, med søen til højre og højskolens smukke hovedbygning
til venstre. Generalforsamlingen forløb
over følgende dagsorden:

delsen til generalforsamlingen, da fristen for
begges udsendelse var overholdt. Derefter
blev generalforsamlingens forløb gennemgået for de fremmødte.

1. Velkomst
Traditionen tro indledtes generalforsamlingen med en sang, Højskolesangbogens nr. 24: ”Godmorgen, lille land”. Derefter bød Elevforeningens bestyrelse
velkommen til årets generalforsamling.

4. Præsentation af årsregnskab
Bestyrelsens kasserer, Johan Kjær Houver,
præsenterede årsregnskabet. Det blev meddelt, at foreningens regnskabsår slutter med
et overskud på 4.019,79 kr.
Derudover blev der gjort opmærksom på,
at regnskabet selvfølgelig bærer præg af aflyste arrangementer; dette års FRYD og forrige års Elevmøde. De manglende indtægter
modsvares dog af tilsvarende manglende
udgifter.

2. Valg af dirigent
Elevforeningens bestyrelse indstillede
Anne Bendixen som dirigent. Dette blev
godkendt af generalforsamlingen. Anne
godkendte først dagsordenen og indkal-

3. Forpersonens beretning
Andet punkt på dagsordenen var forpersonens beretning ved forperson Jeppe Bay
Lynggaard. Årsberetningen kan findes i begyndelsen af dette Skrift.

5. Afsked med afgående bestyrelsesmedlemmer
I år tog vi afsked med Jeppe Bay Lynggaard
og Luna Emilie Mølgård Steenberg. Elevforeningen takker dem for deres kæmpe indsats! Med på deres videre vej fik de hver en
gave, en lille tale og klapsalver fra alle de
fremmødte. I bestyrelsen glæder vi os til at
se dem begge til alle de fremtidige arrangementer på Ry Højskole.
6. Valg til bestyrelsen
Inden valget til bestyrelsen blev sat i gang,
forklarede dirigent Anne Bendixen proceduren for valg af bestyrelsesmedlemmer, sådan
som den er beskrevet i Elevforeningens vedtægter. Først skal de tre ordinære bestyrelsesposter, der i år er på valg, besættes. Herefter skal der vælges to suppleanter. For at
komme på valg skal kandidater opstilles af et
andet medlem af Elevforeningen.
Til de ordinære bestyrelsesposter opstillede bestyrelsen til genvalg Mads Strange

Som noget nyt holdt vi i år generalforsamlingen i haven, hvor vores medlemmer
kunne sidde forsamlet under solsejl, med
søen til højre og højskolens smukke
hovedbygning til venstre

Laursen fra E17. Derudover blev Markus Skriver Husted fra E19 og Ida Aagaard fra F21
opstillet. Da antallet af opstillede kandidater
passede med antallet af pladser, blev alle
valgt ind uden afstemning.
Til suppleantposterne opstillede bestyrelsen til genvalg Katrine Rolle Jacobsen fra F12.
Derudover blev Anders Guldbæk Winther
Larsen fra E15, Freja Ravn Nissen fra F20 og
Katrine Jørgensen fra RUF opstillet. Mens
stemmerne blev talt op, sang vi nogle sange.
Posterne blev besat af Katrine Rolle Jacobsen
fra F12 og Freja Ravn Nissen fra F20.
7. Valg af revisorer
Markus Levinsen og Pernille Rosa Thomsen
blev genopstillet og genvalgt som revisorer.
8. Indkomne forslag
Der var i år ingen indkomne forslag.
9. Eventuelt
Der blev fra de fremmødte spurgt til, hvornår

det bliver muligt at donere til Elevfonden.
Det er dog ikke afklaret endnu, da vi stadig
er i den spæde opstartsfase med fonden.
Der blev spurgt til, om bestyrelsen skal
administrere den nye fond, eller om det bliver en separat administration. Igen er det
ikke helt afklaret, men der tænkes fra bestyrelsens side, at vi afvikler den i et samarbejde
mellem skolen og andre involverede.
Til sidst blev der opfordret til en ekstra
ros af bestyrelsen for den flotte afvikling af
Elevmødet.
Efter gennemført dagsorden blev der takket
for god ro og orden, hvorefter Elevmødet
kunne fortsætte for alle de fremmødte, mens
den nyvalgte bestyrelse fik taget portrætbilleder og konstituerede sig.
Tak for i år og på gensyn!
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Kassererens beretning
Af Johan Kjær Houver,
kasserer i Elevforeningens bestyrelse,
tidligere elev F17

Inden gennemgangen af regnskabet nedenfor vil jeg først opridse regnskabets opsætning på næste side. På venstre halvdel
af siden står Elevforeningens indtægter og
derunder udgifter for både regnskabsåret
2019/2020 (venstre kolonne) og regnskabsåret 2020/2021 (højre kolonne). På højre
halvdel af siden står Elevforeningens samlede beholdning og fordelingen af penge mellem aktiver og passiver, også her anført for
de to seneste regnskabsårs afslutning.
De hensatte passiver er dele af 5-årskontingenter, som endnu ikke er frigivet. Vi forvalter et 5-årskontingent således, at der hvert
år i fem år frigives en femtedel af kontingentet til aktivt brug. Aktiver er den del af pengebeholdningen, som Elevforeningen kan gøre
brug af og som ikke er fastfrosset i hensatte
passiver.
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Regnskabsåret 2020/2021 sluttede d. 30.
april 2021, og regnskabet dækker perioden

d. 1. maj 2020 til d. 30. april 2021. Ligesom
sidste års regnskab har coronapandemien
også sat sine spor i dette årsregnskab. Derfor er der hverken indtægts- eller udgiftsposter ved Elevmødet eller FRYD, da både
Elevmødet 2020 og FRYD 2021 blev aflyst.
Derudover mangler posterne for både
Elevforeningens tilskud til højskolen og højskolens tilskud til Elevforeningen. De to tilskud er øremærkede til forskellige ting: Elevforeningens tilskud på 20,000 kroner går til
en lavere deltagerbetaling ved Elevmødet,
mens højskolens tilskud på 25,000 kroner
går til udgivelsen af Skriftet. Tilskuddene
blev hverken overført den ene eller den anden vej, oprindeligt grundet en lille misforståelse. På bagkant har vi dog kunnet se, at
der i år ikke har været behov for tilskuddene, da vi har haft aflyste arrangementer og
sænkede udgifter. Med det nye regnskabsår
bliver de gensidige tilskud genoptaget, og
både vi og højskolen er glade for aftalen.

Det er dejligt, at så mange
fortsat er medlem af Elevforeningen, og at så mange vælger
5-års medlemskabet.

I løbet af det forgangne år har vi i bestyrelsen
været mindre på besøg på højskolen, end vi
plejer. Det kan ses i transportudgifterne, der
fortsat er lavere end i regnskab fra før coronapandemien. Mødeomkostningerne er på
den anden side højere, da vi har holdt flere
bestyrelsesmøder i sommerhus, hvor udgifterne er gået til mad.
Andre forskelle fra forrige regnskabsår tæller
udgiften til generalforsamlingen i 2020, hvor
Elevforeningen var med til at betale for foredragsholderen, samt indtægter og udgifter
til RUF, som begge er højere, men følges ad.
Bank- og Mobilepay-gebyrerne er steget
som følge af de nuværende negative renter
og vores bankskifte fra Danske Bank til Faster Andelskasse. På trods de højere udgifter
betragter vi bankskiftet til Faster Andelskasse som en investering i en mere bæredygtig
bank, som vi kan stå inde for.
Kontingentindbetalingerne er faldet en smu-

le, men ikke så lavt som man
kunne risikere uden arrangementerne, hvor medlemmer
naturligt kan forny deres medlemskab. Det er dejligt, at så
mange fortsat er medlem af
Elevforeningen, og at så mange
vælger 5-års medlemskabet.
Omkring 70 elever fra hver af
de seneste årgange har meldt
sig ind for fem år, og vi vil fortsætte med at tilbyde dette lange medlemskab.
Samlet set ender regnskabsåret
2020/2021 med et lille overskud på 4,019.79 kroner. I lyset
af det forgangne, noget utilregnelige år, synes vi, at det er
pænt resultat.
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Årets gang
EFTERÅR 2020

Foredrag med Mads Ananda Lodahl
om kønsidentitet
Foredrag med Esther Michelsen
20.
OKTOBER
Kjeldahl: ”Vi er sammen om at mærke det”
14.-18. Studieturen var en ”Bliv hjemme-uge”
20.-22. Ryskilde Festival
Sangaften
21.
Fællestime: Fælleskor med Helle
Koncert med strygekvartetten Akela 24.
22.
Terkelsen
Fællestime: OST - Open Space Tek23.
Foredrag med Freja Mortensen:
nologi med Torben Madsen, Mathias 25.
”Vestbredden og bosætterne”
Toft Nilsson og Jeppe Graugaard
Sangaften: 19. udgave af Højskole27.
Foredrag om og med Annika Laursen
23.
sangbogen - sange om kærlighed
Foredrag
med
Anders
Leth
Dam28.
Foredrag med Flemming Møldrup:
27.
gaard: ”Rav”
”Manderoller”
Fællestime: Foredrag med Peter
30.
Laugesen og Elena Askløf: ”Vores
DECEMBER
Europa”

3.
4.
6.
9.-13.
17.
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18.

NOVEMBER

1.

Foredrag med Morten DD: ”Natur
og natursyn”
Koncert med Josefine Cronholm
Kvintet
Foredrag med Marie Høegh: ”Hvad
er et menneske”
Fordybelsesuge
Foredrag med Signe Munk om hendes arbejde som folketingspolitiker

1.
2.
4.
9.
12.

Fortælleforedrag med Brian Hansen:
”Et Juleeventyr”
Teaterforestilling med Ry Højskoles
teaterelever: ”Næste gang bliver vi
fandme fugle”
Songwriter-koncert
Foredrag med Thomas Ravn Pedersen: ”Verdens bedste nyheder”
Højskoleaften: Open Microphone
Efterårsskolen 2021 slutter to dage
før tid pga. mistanke om coronasmitte

15.
17.
24.
26.
31.

12. december-15. marts:
Ry Højskole er lukket pga. coronapandemien

16.

FORÅR 2021

21.
28.

MARTS
Forårsskolen begynder
Koncert med Girls in Airports
Foredrag med David Trads:
”Amerika, hvor er du?”
Fælleskor og samtalecafé med
Helle Terkelsen
Sangaften
APRIL

2.
7.
9.

14.

Foredrag med Ole Toftdahl:
”Jesus Christ Superstar”
Foredrag med Anders Leth
Damgaard: ”Rav”
Fællestime: OST - Open Space
Teknologi med Torben Madsen,
Mathias Toft Nilsson og Jeppe
Graugaard
Foredrag med Esther Michelsen Kjeldahl: ”Vi er sammen om at mærke det”

21.-24.

Fællestime: Fælleskor med Helle
Terkelsen
Kulturdage på Ry Højskole
(erstatter studieturen)
Odinteateret
Foredrag med Hans Kjeldsen:
”Det forunderlige univers”

4.
8.-10.
17.
19.

MAJ
5.
7.
12.
14.
17.-21.
26.
27.

Sangaften
Foredrag og samtale med Lise
Mejling Sørensen: ”Seksualitet og
Krop”
Foredrag med Mikkel Winther:
”Digital bevidsthed”
Fællestime: Seksualitet og grænser
Fordybelsesuge
Foredrag med Torben Sangild:
”Konspirationsteorier”
Stand-up med Jakob Thrane

SOMMERKURSER 2021
JULI
27.-3.
4.-10.
11.-17.

Koncert med Høker
Foredrag med Morten Bruun: ”Fodbold EM”

Ry Classic: Tegning, Ro i kajak, Keramikværkstedet, Argentinsk tango
og Krop og sjæl i naturen
Musik i Ry: Jazz, Partyband, Rytmisk
kor, Trommer, Sang og bevægelse
og Soul, reggae & afrobeat
Ry for familier: Natursafari, Keramisk værksted, Teater, Musik, Svejs
dig glad og Planter og design

Ry for familier blev afbrudt tirsdag den
6. juli pga. mistanke om coronasmitte

JUNI
2.
4.

Fællestur til Gram Slot med
Totalteater-holdet
Ry Højskoles Teaterelever opfører
forestillingen: ”Hvad fanden foregår der”
Koncert med Mathæus Beck Trio
Forårsskolen slutter

AUGUST
31.-6.

Ry Uden Filter: Byg en bystat, Det
gode, det onde og det grønne, Kør

7.

Misse, Hvad aftenen gemmer,
Konkurrencestatens helte, RUF
uden filter og Udtryk
Elevmøde

EFTERÅR 2021
AUGUST
15.
16.
18.
25.
27.
27.

Sensommerskolen begynder
Sangaften
Foredrag med Anders Leth
Damgaard: ”Rav”
Foredrag med Jakob Sheikh:
”Vi tabte – 20 års krig mod terror”
Fællestime: Trommer for alle med
Jeppe Bai og Jesper O. Jakobsen
Foredrag med Ole Toftdahl:
”Sangen om Danmark”
SEPTEMBER

1.
3.

4.

Koncert med Niclas Knudsen Trio
Fællestime: OST - Open Space
Teknologi med Torben Madsen,
Mathias Toft Nilsson og Jeppe
Graugaard
Maratonsang
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8.
10.
11.
15.
17.
20.-24.
28.
29.

Foredrag med Pelle Dragsted:
”Nordisk Socialisme”
Foredrag med Ida Ebbensgaard:
”Tiden er fyldt med støj og kynisme”
Grundlovsmøde på Himmelbjerget
med Hotel Democracy
Fortælleaften med Brian Hansen:
”Dario Fo – fortælleren”
Fællestime: Debatmaskinen om
krænkelse
Fordybelsesuge
Koncert med New Jungle Orchestra
Film om Siriuspatruljen med Eik
Skafte og Nicolas Adserballe
OKTOBER

1.
6.
8.
13.
15.
18.-22.
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Fællestime: Berlin-forberedelser
Sangaften
Fællestime: Berlin
Forfatteraften med forfatter Mads
Mygind
Fællestime: Debatmaskinen om det
fælles
Studietur til Berlin
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Elevforeningens bestyrelse
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Anne Byriel Christensen (E11)
Ordinært medlem
anne@ryelev.dk
Valgt ind i bestyrelsen i 2017.

Ida Aagaard (F21)
Sekretær
ida@ryelev.dk
Valgt ind i bestyrelsen i 2021.

Mads Strange Laursen (E17)
Forperson
mads@ryelev.dk
Valgt ind i bestyrelsen i 2020.

Carolina Visti Bertelsen (F14)
Næstforperson
carolina@ryelev.dk
Valgt ind i bestyrelsen i 2018.

Johan Kjær Houver (F17)
Kasserer
johan@ryelev.dk
Valgt ind i bestyrelsen i 2017.

Mathies Vestergaard Fjord (F19)
Medlemsansvarlig
mathies@ryelev.dk
Valgt ind i bestyrelsen i 2019.

Freja Ravn Nissen (F20)
Suppleant
freja@ryelev.dk
Valgt ind i bestyrelsen i 2021.

Katrine Rolle Jacobsen (F12)
Suppleant
katrine@ryelev.dk
Valgt ind i bestyrelsen i 2018.

Markus Skriver Husted (E19)
Some- og webansvarlig
markus@ryelev.dk
Valgt ind i bestyrelsen i 2021.
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