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Forord
Af Freja Ravn Nissen, næstforperson i Elevforeningens Bestyrelse, 
tidligere elev F20

Mens bladene med deres mange nuancer 
vinker deres sidste farvel, inden de tages af 
vinden og lægger sig blidt på jorden i haven, 
runder vi året af og gør os klar til et nyt. Snart 
vil endnu en efterårsårgang skulle forlade 
Ry Højskole og træde ind i det store gamle 
elevfællesskab, mens skolen ligger stille og 
afventende på en ny forårsårgang. Elevfor-
eningens årshjul kalder i den forbindelse på 
et tilbageblik på året, der er gået, samt små 
ophold ved det der har været særligt. Derfor 
er her Skriftet; vores årlige julegave til jer, vo-
res medlemmer. Vi håber, I vil nyde dette års 
spændende bidrag, gøre holdt i Ry-krydset 
og dykke ned i de mange stemningsfyldte 
billeder, vi har samlet til jer.
 Også i år vil vi i redaktionen indtale 
en del af Skriftets indhold og løbende gøre 
det tilgængeligt for jer som podcast. De ud-
valgte artikler vil være at finde på www.ry-
elev.dk/skriftet eller ved at scanne QR-koden 

på denne side. Der skal lyde en stor tak til 
alle, der har bidraget til årets Skrift, hvad end 
det har været med tekst, lyd eller billeder.
 ”Det eneste konstante er forandrin-
ger” er der engang en græsk filosof, der har 
sagt. Denne konstatering synes ikke mindre 
sand efter godt 2.500 år – Både på verdens-
plan men også inden for højskolens egen 
boble. Derfor er temaet for Skriftet i år landet 
på forandringer. Med dette som udgangs-
punkt kan I glæde jer til en række interes-
sante bidrag, der på hver sin måde forsøger 
at kaste lys over aspekter af alt det, der på 
forskellige måder har, ja, forandret sig. Og 
fortsat forandrer sig.
 Sofie Buch Hoyer, tidligere elev på 
F10, har med udgangspunkt i sin erfaring 
som redaktør på højskolebladet set tilbage 
på forandringer inden for højskoleverdenen. 
Hvad der på et mere personligt (men i sidste 
ende måske meget elev-på-Ry-Højskole-al-
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jer’e. For andet år i streg til Elevmødet så vi 
solsejlene slået spændstigt op i haven, hvor 
både byger og høj sol prydede weekendens 
program og gensynsglæde. Igen i år så og 
forstod vi, at verden (måske) begynder lige 
her: under solsejl og alt for store jyske skyer. 
Og allerede nu er vi begyndt at glæde os til 
næste år, når vi ses igen!

Rigtig god fornøjelse med årets Skrift!

Elevforeningens bestyrelse

ment) plan har forandret sig, skriver tidligere 
elev Mikael Nielsen om i sit bidrag, Klokkens 
klang. Køkkenleder på Ry Højskole, Morten 
Hansen, har i et interview med os bidraget 
med sit syn på forandringer inden for ma-
dens verden.
 Vi har også bedt både F22 og E22 
om at bidrage til årets Skrift. Her kan du 
blandt andet læse et retrospektivt syn på 
højskolen som ramme for potentiel, men 
ikke påkrævet, personlig forandring og ef-
terårs-elevernes personlige møde med kon-
sekvenserne af de forandringer, der rører på 
sig på verdensplan. Også på medarbejder-
fronten er der sket forandringer, hvilket har 
udmøntet sig i et Q&A-format med spørgs-
mål til og svar fra de nye ansatte.
 Dette år blev også året, hvor Ry Høj-
skole fik ny forstander. Efter afsked med Ole 
Toftdahl ser vi nu Stefan Hollænder Kvamm 
på forstanderposten, der i sin tekst, Foran-

dringer. Ny forstander, forsøger at begribe 
højskolens værdier og hans rolle i dette pus-
lespil. 
 Gennem de seneste par år har også 
Elevforeningen skulle navigere i forandrin-
ger, særligt når det har handlet om de store 
fællesarrangementer for vores medlemmer. 
Med hjælp fra F22 var det for første gang i 
tre år muligt for os at afholde FRYD i april. 
RUF-kursisterne kunne ankomme på højsko-
len uden at skulle igennem lyntest-stationen 
på Dækket i uge 31. Og den første weekend 
i august kunne vi igen afholde Elevmødet i 
dets fulde og fantastiske længde med alt fra 
sangtime, rum til møde på tværs af årgan-
gene, lækker streetfood fra køkkenet og år-
gangspræsentation for fuld udblæsning. 
 Året 2022 synes derfor at vidne om, 
at vi bevæger os tilbage til noget, der kunne 
betegnes som “plejer” – om end med foran-
dringer og indførelsen af potentielt nye ple-

Året 2022 synes derfor at vidne om, 
at vi bevæger os tilbage til noget, der 

kunne betegnes som “plejer” – om end 
med forandringer og indførelsen af 

potentielt nye plejer’e. 

Følg QR-koden og hør 
Skriftet som podcast.
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Forpersonens beretning

Kære alle sammen.
Velkommen til!

Vi sagde også velkommen i går, men velkom-
men til Elevmødet 2022, til de af jer, der er 
kommet i dag – Og til jer alle; velkommen til 
Ry Højskoles Generalforsamling 2022 her 
under solsejlene.
 Nu skal jeg altså berette om, for før-
ste gang, hvordan det er gået, og hvordan 
det går. – Hvordan det kommer til at gå? Det 
tager vi til næste år.
 Hvis man slår beretning op, så bety-
der det ”en formel gennemgang af et forløb 
f.eks i forbindelse med en generalforsam-
ling” – så det skal I få!

 Lad os begynde med, hvordan det ER gået!
 For at bryde tidslinjen vil jeg starte, 
hvor vi lige er sluttet – med RUF. I løbet af sid-
ste uge har vi afholdt Elevforeningens turbo-
højskoleuge: RUF. Carolina, Markus og Freja 
har været koordinatorer lige til i går middag, 
hvor RUF sluttede. Med et brag kan jeg vist 
godt sige.
 Tak til jer, koordinatorer! Tak til 
RUF-baren, Ryhederne, alle RUF-værter og 
alle jer kursister. Vi har det med at sige in-
ternt i bestyrelsen, mens vi planlægger RUF, 
at det bliver det bedste RUF nogensinde – og 
jeg tror minsandten, vi fik ret endnu en gang.
 
I går gled RUF så for første gang i tre år en-

Af Mads Strange Laursen, Forperson i Elev-
foreningens bestyrelse, tidligere elev E17.

Teksten her er en nedskrevet version af min beretning til elevforeningens generalforsamling 
d. 6. august 2022. Før selve beretningen dog startede, overrakte vi også en dirigentklokke 
til dirigent Søren Bang, skænket af Mikael Nielsen (F85).
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delig over i tre dages Elevmøde igen. Et 
elevmøde, som på mange måder er tilbage, 
som det plejer, og fuldstændig forandret al-
ligevel. Sidste år fik vi muligheden for – eller 
måske var vi mere tvunget til – at omtænke 
elevmødekonceptet. Vi lærte bl.a. at bruge 
haven mere som samlingssted, hvor spis-
ning, generalforsamling og præsentationen 
af årgangene i stedet for foregik hernede. 
Og den succes gentager vi simpelthen i år, 
fordi det var så dejligt – og fordi vi også er 
blevet så mange mennesker, at telte med 
tre-retters middag egentlig slet ikke ville 
kunne følge med den store tilslutning, som 
vi oplever.
 Noget, vi også lærte en hel masse af, 
var at lukke festen kl. 12 om natten, da gen-
synsglæden  var på sit højeste. Det gør vi al-
drig igen.
 
Det var, hvordan det lige er gået. Og jeg 

springer nu lidt læn-
gere tilbage i besty-
relsesåret. Helt præ-
cist til efteråret 2021.
 For i efter-
året var vi på besøg på skolen fem gange for 
at holde vores møder, planlægge vores ar-
rangementer og være vagtlærer et par gan-
ge, som vi altid er. D. 6. november var vi også 
til cognacgilde sammen med skolens perso-
nale og bestyrelse. Her blev vi præsenteret 
for fire arkitekters bud og ideer på at forny 
og bevare højskolens have. Intet blev dog 
besluttet, men der var mange spændende 
bud. Bl.a. en idé om at nedrive Breidablikk 
og bygge en ny husgruppe dér i stedet.
 Vi fik også udgivet Skriftet for 2021, 
med temaet Rum, hvor vi fik mange gode bi-
drag fra elever og andre med tilknytning til 
højskolen. Jeg håber, at alle fik deres eksem-
plar, selvom vi godt nok fik utroligt mange 

sendt retur fra Post-
nord. Derfor skal jeg 
også minde jer om at 
ændre jeres adresse, 
hvis eller når I flytter. 

I kan både gøre det på vores hjemmeside ry-
elev.dk eller oppe ved indtjekningen her til 
Elevmødet.
 
I foråret var vi på besøg hos F22 fire gange. 
Første gang, vi besøger årgangene, plejer vi 
at holde en morgensamling, hvor vi fortæller 
om, hvem vi er, og hvad vi laver, og I år kunne 
vi endelig sige, at vi rent faktisk skulle lave 
FRYD sammen med dem. Og det hele var i 
sandhed en FRYD, da vi d. 23. april fejrede 
Forårs-Ry-Døgn sammen med 250 forårs-
gæster. Som jeg også skrev i vores sommer-
hilsen, så var dansegulvet i teatersalen fyldt 
til kl. 05 lørdag morgen. Tak endnu engang 
til både Johan, Mathies og Ida, som stod for 

Noget, vi også lærte en hel 
masse af, var at lukke festen 
kl. 12 om natten, da gensyns-

glæden  var på sit højeste. Det 
gør vi aldrig igen.
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at planlægningen. Tak til alle jer, der kom for-
bi, og tak til jer, F22, som tog varmt imod os 
alle sammen.
 
I løbet af hele året, der er gået, har vi også 
arbejdet videre på vores Elevfond. Sidste 
år ved generalforsamlingen præsenterede 
vi planen om at oprette en elevfond, som 
skulle give økonomisk støtte til et højskole-
ophold for dårligt bemidlede elever, og vi 
lovede at vende tilbage med mere til næste 
generalforsamling, og det er jo nu. Markus vil 
fortælle mere om 
fonden senere.  
 
I løbet af året har 
vi også arbejdet 
på at udbrede 
kendskabet til vo-
res arbejde i be-
styrelsen.
 Når vi besøger skolen, så får vi tit 
spørgsmålet: ”Hvad er det egentlig, I laver 
bestyrelsen?” Det nemme svar er jo at sige, 
at vi laver tre arrangementer: FRYD, RUF og 
Elevmødet og så udgiver vi Skriftet hvert år. 
Under de fire ting ligger jo den vigtigste op-
gave: at fortsætte, udvide og styrke relatio-
nerne som tidligere elev på Ry Højskole.
 Selve vores arbejde i bestyrelsen 
med at prøve at løse den opgave – altså at 
fortsætte, udvide og styrke Ry-relationen – 
kan vist bedst beskrives som en virkelig hyg-
gelig projektgruppe, hvor vi ni mennesker 
på tværs af årgange mødes en gang i måne-

den her på skolen.
 Når jeg bruger lidt tid på at sætte 
ord på vores arbejde, er det først og frem-
mest, fordi det er vigtigt i sig selv – det er 
trods alt en beretning det her – men om lidt 
skal vi også have valg til bestyrelsens poster. 
Og jeg vil som altid opfordre alle til at stille 
op – det er virkelig et lærerigt, hyggeligt og 
givende arbejde.
 
Og det leder mig frem til, hvordan det går nu.
Det går godt. Så enkelt kan det siges, det tør 

jeg godt sige, selvom vi 
for det afsluttede budge-
tår har haft et underskud 
på årets resultat og et fra-
fald af medlemmer.
 Underskuddet for-
klarer Johan lige om lidt – 
jeg kan allerede nu bero-

lige jer med at sige, at vores økonomi fortsat 
er ganske sund. Bare rolig.
 Frafaldet af medlemmer er sket, for-
di vi i år har haft de første femårsmedlemska-
ber til at udløbe deres periode. Når femår-
smedlemmerne bliver spurgt, om de vil forny 
deres medlemskab, ser vi, at flere takker nej.
 Vi er nu ikke så bekymrede – det er 
naturligt. Tilknytningen til Elevforeningen er 
fortsat stadig meget stor. Etårsmedlemska-
berne fornyer sig i højere grad. Og fra de se-
neste årgange, har vi haft stor tilslutning.
 Lige nu er vi faktisk oppe på over tu-
sind medlemmer.
 Én ting er medlemstal, en anden er 

den opbakning, som vi møder fra jer til vo-
res arrangementer, til vores arbejde generelt 
og til hele højskolen. Her går det også ret så 
godt.
 Som jeg sagde sidste år, så er Ry 
Højskoles Elevforening kun noget, hvis der 
er nogle at være en forening for. Og det er 
jer.
 Det er jer, der møder op, når vi tre 
gange om året inviterer jer tilbage til skolen. 
Det er jer, der ansøger om at blive RUF-vær-
ter, holder jeres mailbokse og postkasser 
åbne for at modtage Skriftet. Mange af jer 
har på en eller anden måde, gennem bille-
der, tekst eller en krydsord bidraget til Skrif-
tets indhold. Så mange mange tak for alt det, 
I gør for at holde den her Elevforening så 
stærk og velkørende.
 
Temaet for årets Skriftet er Forandringer. For 
forandringer er der nok at tage af.
 Som sagt er der planer for haven, 
Bakkehuset er blevet renoveret, flere fra sko-
lens personalegruppe er stoppet, og så står 
vi midt i et forstanderskifte: Ole Toftdahl er 
stoppet efter 14 år. Og det samme er Helle 
Therkelsen.
 Vi er mange, det rigtig gerne vil-
le have sagt farvel til Ole og Helle den her 
weekend, men som Torben sagde i går til 
velkomsten, så er det desværre ikke muligt 
lige nu. Vi fra Elevforeningens bestyrelse 
har en meget stor taknemmelighed, som vi 
gerne vil vise Ole og Helle. Det er ulykkeligt 
og uforløsende ikke at kunne give dem det 
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19 år i bestyrelsen, der takker af. Vi kommer 
simpelthen til at savne jer og al den tid, vi har 
brugt sammen. Det har virkelig været dejligt.
Med alle de forandringer kan det være rele-

vant at spørge; hvad 
skal forandres, og 
hvad skal bestå? 
     Ry bliver formet 
af de mennesker, der 
er her. Og Ry former 
også tilbage. Jeg hå-
ber og tror på, at det 
ikke er alt, der kan for-
andres. Nærvær, tillid 

og stærke relationer går aldrig af mode.
 
Om lidt er der valg til bestyrelsen, og jeg tror, 
jeg vil slutte med at gentage med at sige, 
hvad jeg sagde sidste år: Det er på grund af 
jer, at det her er så sjovt at lave. Der var ikke 
nogen Elevforening, hvis ikke det var for jer.
 Vi glæder os meget til det år, der 
kommer – og hvordan det så kommer til at 
gå, det tager vi næste år.

Det var min formelle gennemgang, min be-
retning. Tilbage vil jeg kun ønske jer et fort-
sat rigtig godt Elevmøde.

Tak!

farvel, de fortjener for deres tid på Ry. Det 
er en tillid, kraft og kærlighed, som er blevet 
givet os som elever, og det er en tillid, kraft 
og kærlighed, som vi fra Elevforeningens 
bestyrelse virkelig har 
værdsat. Vi fra besty-
relsen giver en gave 
fra Elevforeningen til 
Ole og Helle, som en 
gave fra alle os elever. 
Men som Torben sag-
de, så vil vi også op-
fordre til, at I kan sen-
de en hilsen til dem.
 
Ry Højskoles nye forstander, nummer 12, 
er til gengæld fundet; Stefan Hollænder 
Kvamm. Vi har allerede holdt lidt møder med 
dig, mest for at spise jordbærtærte og sige 
hej. Vi glæder os virkelig til at arbejde sam-
men med dig, til at lære dig bedre at kende 
og til at se, hvordan du vil lave højskole og 
elevforening sammen med os, og hvilke for-
andringer du bringer hertil. Skulle du kom-
me i tvivl om, hvad nerven i Ry er, så så husk, 
at du altid har en af Danmarks ældste elev-
foreninger at læne dig ind i. Den sidder lige 
herude, og den svigter aldrig!

En anden forandring, som også er på vej, er 
de fem afgående bestyrelsesmedlemmer. 
Ida, Katrine, Anne, Johan og Carolin genop-
stiller ikke. Jeg skal ikke tage forskud på af-
skeden, men det er store kræfter og mange 
års erfaring, der takker af. Sammenlagt er det 
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Kære læser. Min beretning er skrevet her fra 
de grønne og fine gamle FDB-møbler på 
forstanderkontoret. Her sidder jeg – og jeg 
sidder egentligt ganske godt. Toget er lige 
standset og kørt igen ovre på den anden 
side af gaden. Jeg føler mig godt tilpas og 
hjemme i rummet. Det har været en foran-
dring i mit liv at blive forstander. Jeg vil her 
sætte ord på nogle af de ting, der er sket he-
nover sommeren, som sætter denne foran-
dring i perspektiv. 

“De lyse nætter” betegner den tid på året, 
hvor solen ikke går længere ned end 18 gra-
der under horisonten. I de lyse nætter bliver 
det ikke helt mørkt – kun næsten. Man ser 
ikke klart og tydeligt – man kan kun ane. De 
lyse nætter har et næsten magisk skær, hvor 
drøm og virkelighed på en eller anden måde 
mødes. Sådan har denne sommers foran-
dringstid været for mig. Jeg har forsøgt at se 

Forandringer. Ny forstander

og begribe Ry Højskole henover sommeren 
– jeg har anet nogle konturer, men har endnu 
ikke kunnet se klart og tydeligt. Det har væ-
ret lidt ligesom at vende kassen med 5000 
brikker i et nyt puslespil ud på bordet og så 
begynde at sortere og lægge op. Egentligt 
ret hyggeligt – når bare man giver sig god tid 
og ved, at der på et tidspunkt nok skal be-
gynde at tegne sig en helhed og et klarere 
billede. Så jo tak – hvis du tænker på, hvor-
dan det går som ny forstander – det går rig-
tig godt, og jeg er glad og ved godt mod. 
Min første tid som forstander passer godt til 
de lyse nætter, hvor det hele står lidt uklart, 
lidt som i tusmørket og samtidig er helt ma-
gisk friskt og fyldt af energi. 

Mit første møde med eleverne på Ry Højsko-
le fandt sted i starten af sommeren, hvor jeg 
besøgte F22 til en morgensamling. Vi sang 
Under alt for store jyske skyer og Danmark nu 

Af Stefan Hollænder Kvamm, 
Forstander på Ry Højskole.
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blunder den lyse nat. Jeg spurgte F22: Hvad 
skal jeg huske på, når jeg nu skal til at være 
højskoleforstander her på Ry Højskole? F22 
gav mig en række helt fantastiske råd. Jeg 
bærer dem med mig. Tak til F22! Rådene er 
lette at forstå og efterleve samtidigt med, at 
de efterlader rum til fortolkning. 

Senere på sommeren deltog jeg sammen 
med min familie på familiekurset Ry for fami-
lier. Utrolig dejlig uge, hvor jeg på egen krop 
(gen)oplevede, hvad det er, der er så særligt 
ved højskoleformen: man møder nye men-
nesker, og man møder sig selv på ny. Det var 
berigende og sjovt. Vi startede med at lære 
hinandens navne at kende søndag aften, og 
fredag dansede både børn og voksne vildt 
og sjovt i Solgården. I løbet af ugen havde 
vi alle fået bedre indtryk af hinandens liv, 
skæbner, værdier og meget mere – dansestil 
f.eks.! Det var en god oplevelse, der viste 

den store betydning, selv et kort kursus kan 
have.

RUF og elevmødet var næste stoppested i 
min række af første møder med Ry Højsko-
le henover sommeren. Her fik jeg indtryk af 
elevforeningen og tidligere elevers gode 
energi og dedikerede og dygtige tilgang til 
at lave højskole. Gak og alvor i skøn forening. 
Det varmede mit højskolehjerte at opleve 
højskolen som et rummeligt sted under RUF. 
Jeg fornemmede, at mange af RUF-kursister-
ne var til stede i kurset og på skolen på for-
skellige måder. Der var ligesom ikke én do-
minerende kulturel kode eller adfærd, som 
alle fulgte. Det tippede ligesom ikke over til 
at gå fra deltagelsestrang til deltagelsest-
vang. Tværtimod – det virkede frit, rumme-
ligt og mangfoldigt. Mange tog ugen og 
deltagelse på deres helt egen måde. I deres 
tempo og med deres vinkel. Uden at miste 

Jeg spurgte F22: Hvad skal jeg huske 
på, når jeg nu skal til at være højskole-
forstander her på Ry Højskole? F22 gav 
mig en række helt fantastiske råd. Jeg 

bærer dem med mig. Tak til F22!

det forpligtende fællesskab. Det glædede 
mig enormt meget at se den kultur udspille 
sig under RUF. 

Til Elevmødet var jeg blevet inviteret til at 
holde foredrag. Jeg kaldte foredraget Et for-
søg på at begribe Ry Højskole. Her fortalte 
jeg om min baggrund og baggage i forhold 
til forstanderjobbet og dernæst om nogle 
af de oplevelser, jeg og min familie har haft 
med Ry Højskole henover sommeren; noget 
af det jeg også beretter om her. Dernæst om 
min forståelse af vigtige ståsteder, søjler om 
man vil, som Ry Højskole hviler på. Den ene 
søjle repræsenteret ved Grundtvig og den 
anden repræsenteret ved Carl Nielsen. Jeg 
opstillede en balance imellem disse to søj-
ler: ordet på den ene side og musikken på 
den anden, dagen på den ene side og nat-
ten på den anden, huset på den ene side 
og haven på den anden, at handle overfor 
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Redaktionen på Skriftet har bedt tre tidli-
gere elever fra forskellige årgange kom-
mentere på Stefans foredrag fra Elevmø-
det. Her er deres kommentarer: 

at drømme, at være nærværende overfor at 
være fraværende, at være i fællesskab over-
for at være alene, at træde op overfor at fal-
de ned. Jeg vil ikke gå 
ind i den nærmere re-
degørelse her, da det vil 
gribe for meget om sig, 
men henvise til den lyd-
optagelse der blev lavet 
af mit foredrag, som der 
er linket til her på siden. 

Det var en god oplevel-
se at holde foredrag for 
de mange fremmød-
te i Amfi. Jeg følte et 
nærvær og en stor op-
mærksomhed på det, 
jeg kom med. Jeg følte 
en stærk og humoristisk 
energi, hvor vi sammen kunne grine og lave 
sjov med forskellige ting, der blev sagt og 
gjort under foredraget. En jævn, munter og 
virksom stemning – ligesom jeg havde håbet 
på. (Jeg bruger en del tid i mit foredrag på at 
tale om sangen Et jævnt og muntert virksomt 
liv på jord – derfor denne henvisning, hvis 
nogen skulle undre sig! En sang det i øvrigt 
viste sig, at mange havde svært ved lige at 
synge med på – sjovt øjeblik og lidt nerve-
pirrende øjeblik for mig – lyt til foredraget og 
du vil vide, hvad jeg mener!) Tak til alle jer, 
der var der.

Efterårsholdet ‘22 er nu på skolen. 100 ele-
ver startede på skolen søndag d. 14. august. 
I skrivende stund er vi godt i gang med an-

den periode og begyn-
der på forberedelser til 
den nært forestående 
studietur. Stemningen 
er god. Eleverne er 
pragtfulde og livlige – 
der er alt den nerve, for-
undring, fællesskab, vir-
ketrang og glæde, man 
kan ønske sig. Og der er 
også det fravær, drøm-
me, alenehed, forvir-
ring, tvivl, frustration og 
længsel, som der også 
skal være plads til på et 
højskoleophold. Vi syn-
ger meget, og skolens 

personale bærer mange af grundværdierne 
videre – jeg mærker tydeligt Ole og Helles 
stærke tilstedeværelse i mange af de pæda-
gogiske og dannelsesmæssige perspektiver, 
som udfolder sig. Det er rigtig godt!

Ja, så det går stille og roligt fremad med at 
begribe og lande i alt det nye. Forandringer-
ne sker, og jeg lytter, fornemmer og deltager 
i de bevægelser, der sker i og omkring sko-
len. Jeg tror og håber på et jævnt og muntert 
virksomt forstanderliv på Ry Højskole. 

Jeg følte et nærvær og en 
stor opmærksomhed på 

det, jeg kom med. Jeg følte 
en stærk og humoristisk 
energi, hvor vi sammen 
kunne grine og lave sjov 
med forskellige ting, der 
blev sagt og gjort under 

foredraget. En jævn, mun-
ter og virksom stemning – 

ligesom jeg havde håbet på.

Jesper Øland, 
tidligere elev F95:
Under sit foredrag på årets 
Elevmøde var Stefan Hol-
lænder Kvamm ikke bare 

personlig og nærværende, 
men han tillod sig også noget 

så utraditionelt som at gribe en bog om 
ledelse i moderne organisationer som et 
eksempel på noget af det, han også ev-
ner. Ikke så meget højtideligt bragesnak, 
men indsigt i opgaven – jeg er fan!  

William Horn, 
tidligere elev F17: 
Stefans foredrag gjorde 
det tydeligt for mig, hvor 
grundigt han har sat sig 
ind i både skolen og højsko-
lebevægelsen. Han formåede både at 
underholde, informere og skabe et hel-
hedsbillede af ham selv og hans rolle 
på skolen. Gimmicken med planker som 
powerpoint var en sjov og jordnær for-
tælleteknik, som jeg føler også beskriver 
Stefans væsen.  
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Janne Munk, 
tidligere elev F12: 
At begribe Ry Højskole må 
have været omtrent lige 
så svært som at møde sin 
svigerfamilie første gang. 
Man bliver målt og vejet, 
og man vil helst ikke findes 
for let. Jeg synes, at Stefan 
formåede at se ind i nogle 
af vores vigtigste grund-
værdier, mens han næn-
somt skuede mod 
fremtiden. Jeg 
personligt ser 
frem til mere 
fra hans side. 

Følg QR-koden og 
hør Stefans foredrag:
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2022 har været præget af forstanderskifte 
på Ry Højskole. Ole og Helle er begge fra-
trådt efter mange års stort engagement og 
en fantastisk flot indsats. Det har været en 
stor omvæltning for skolen at sige farvel til 
dem begge. Det har ikke været helt let. Tor-
ben sagde under elevmødet – på vegne af 
skolens personale – nogle betænksomme og 
velmente ord fyldt af kærlighed og respekt 
for den indsats, Ole og Helle har ydet. Jeg 
oplevede en stor hjertevarme og taknemme-
lighed fra alle, der var til stede. 

Selv om jeg ikke har kendt Ole og Helle 
personligt, kan jeg fornemme deres ånd 
og nærvær i så meget af alt det gode på Ry 
Højskole. Ole har – med Helle ved sin side – 
gjort, at Ry Højskole fortsat er en relevant, 
appellerende og tydelig almen grundtvi-
giansk folkehøjskole. De har gjort det helt 
enormt godt! Det er med stor ydmyghed, 
jeg nu overtager roret.

Hele personalet har ydet en ekstraordinær 
indsats i den tid, hvor skolen har været uden 
forstander. Personalet er lykkedes med at 
lave et rigtig godt højskolesemester for F22, 
selvom de ikke har haft en forstander ved 
roret. Det siger noget om et dygtigt og en-
gageret personale, som vil Ry Højskole det 
allerbedste. Tak for den ekstra indsats.

Jeg er landet og er ved at finde min rytme. 
Jeg tænker, mine opgaver foreløbigt deler 
sig mellem tre dele: én del elevnærhed gen-
nem samvær og undervisning – særligt mor-
gensamlinger, højskoleaftener og fællesti-
mer er jeg meget med i. Én del organisation 
og ledelse. Og én del omverden, strategi og 
udvikling. 

Energikrise og inflation er en ny faktor i sko-
lens virke. Det kan potentielt flytte en del på 
de økonomiske balancer og lige så have ind-
flydelse på, om interesserede unge vil prio-
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ritere højskoleophold i deres økonomiske 
råderum. Det er en udfordring, mange høj-
skoler kæmper med lige nu. Jeg ser ikke, at 
vi skal gøre noget ekstraordinært for nuvæ-
rende. Vi kan over de kommende år forvente 
mindre ungdomsårgange. Det vil også være 
en faktor, vi må forholde os til. Så der vil nok 
altid skulle justeres og rettes til for at bevare 
en sund og velkørende højskole. 

Medarbejderne
Der er kommet en del nye ansigter til på Ry 
Højskole i år 2022. Og der er blevet sagt far-
vel til gode kræfter, der har søgt nye veje el-
ler trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Pedelleriet
Kenneth Tække stoppede som pedel i for-
året. Sesha Hart har afløst Kenneth og er nu 
den ledende pedel på skolen. Sesha kom-
mer fra en stilling som faglærer på College 

360 i Silkeborg og har også tidligere været 
pedel. I pedelleriet ansætter vi pr. 1. januar 
2023 Anders Grove Poulsen som ejendoms-
servicetekniker-elev. Der er nok at se til med 
vedligehold både inde og ude. Anders kom-
mer til at være på højskolen on and off i en 
periode over 3 år. Anders er tidligere elev 
på Ry Højskole. Herudover er Søren Bresling 
fortsat en vigtig mand i pedelleriet. Ud over 
at være pedel underviser Søren også i foto. 

Rengøring
Annemarie Cæsar styrer fortsat hele rengø-
ringsområdet helt eminent! Annemarie får 
god hjælp fra nuværende og tidligere ele-
ver! Godt arbejde! 

Køkkenet
I køkkenet har vi sagt farvel til Maria Sejr. 
Maria har fået nyt job tættere på sin bopæl i 
Aarhus og er stoppet hos os med udgangen 

af september. Vi har ansat Sabina Thøger-
sen i Marias sted indtil E22 stopper. Vi slår 
en fastansættelse op og forventer at have en 
fast medarbejder på plads til start på F23. 

Morten Hansen er køkkenchef og har fortsat 
Hanne Ravn-Olesen, Ingrid Nohns og Lis-
beth Holm på A-holdet. Det kører formida-
belt i køkkenet! 

Lærere og hjælpelærere
På lærersiden er Inge Ørntoft fratrådt som 
kunstlærer i februar efter 29 års stor indsats 
på Ry Højskole. Inge blev hyldet i forbindel-
se med elevmødet ‘22. Inge blev afløst af Iris 
Bakker. Iris besluttede sig for at stoppe på 
skolen ved afslutningen på F22. Karen Fogt-
mann Madsen tiltrådte som ny kunstlærer til 
E22. Karen kommer fra en stilling som kunst-
lærer på Silkeborg Højskole. 

Hele personalet har ydet en ekstraordi-
nær indsats i den tid, hvor skolen har 

været uden forstander ... Det siger noget 
om et dygtigt og engageret personale, 

som vil Ry Højskole det allerbedste. 
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Jeppe Graugaard har haft orlov i efterårs-
semesteret. Theis Scherfig har vikarieret for 
Jeppe på horisontfagene. 

Torben Skovlund Madsen og Johan Elm Mik-
kelsen er på friluftsfagene, Jesper O. Jacob-
sen og Jeppe Bai er i musikken, Lene Friis-
lund på keramik, Katrine Weigelt på teater 
og Astrid Østergaard på valgfag, studieture 
med mere.

Eik Skafte var hjælpelærer på friluftslinjen på 
F22 og Lucas Alexander Kock har været hjæl-
pelærer på keramik på E21 og F22. Stor tak 
til jer! Anders Kronow Jensen og Mathilde 
Christensen er hjælpelærere på henholdsvis 
friluftsliv og keramik på E22, hvor de begge 
gør det blændende!

Administrationen
I administrationen møder vi forretningsfø-
rer Kirsten Hansen, elevadministrator Margit 
Holm og nu også undertegnede. 

Tak
En personlig tak herfra til medarbejdere, be-
styrelse, elevforening samt nuværende og 
tidligere elever for en god velkomst og et 
godt samarbejde. Glædelig jul og godt nyt-
år til jer alle. Jeg håber I vil svinge forbi til en 
kop kaffe eller en Sportscola, hvis I er i Ry. 
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Mere end bare en studietur
Af Astrid Lundal Nielsen, Elev E22

mål til alle dem, vi skulle mødes med 
rundt i Europa. Spørgsmålet: “Hvis 
hele verden lyttede, hvad ville du så 
sige?“, kan synes stort og nærmest 
umuligt at svare på. Men uanset om 
man er prostitueret i Amsterdam, eller 
om man arbejder for en organisation, 
der hjælper flygtninge, kan begge 
parter være enige om, at kærlighe-
den og en hjælpende hånd kommer 
først – selvom man umiddelbart kunne 
tænke, at to så forskellige mennesker 
ville have to vidt forskellige svar. Ge-
nerelt gav turen og de mange møder 
en udvidet horisont samt forståelse for 
andre måder at leve på. Og så er jeg 
sikker på, at jeg ikke er den eneste, der 
fik gjort en fordom eller to til skamme. 

En række konvolutter, en interrail-billet, en 
pose penge og en fælles mission. Det er så-
dan cirka opskriften på det journalistiske ori-
enteringsløb, faget Verden omkring os tog 
på i efteråret 2022 rundt i Europa. 
 Hjemmefra vidste vi ikke andet, end 
at vi skulle ud i verden og møde en række 
forskellige mennesker og steder. Måden, 
hvorpå vi ville finde ud af hvor, hvem og 
hvad, vi skulle opleve, var ved hver dag på 
et givent tidspunkt at åbne en ny konvolut, 
der ville afsløre morgendagens destination 
og møde. Med en Interrail-billet skulle vi så 
med tog til et nyt sted hver dag – og penge-
ne, ja, de skulle bruges på at finde et nyt sted 
at sove hver nat. 
 Hjemmefra blev vi delt ind i tre hold 
af fire, der hver især ville få deres egen rute 
gennem Europa. Vi startede alle fra Rys lil-
le perron mandag morgen ca 9:30, hvorfra 
hvert holds rejse skulle begynde. Fælles for 
alle holdene var, at vi hjemmefra var blevet 
enige om, at vi ville stille det samme spørgs-
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Mødet med Dyke
 Dyke fortæller, at stedet også skaber 
rammer for, at både kvinder og mænd kan 
mødes. Kvinder, der i mange år blot har haft 
sin daglige gang i hjemmet, får mulighed for 
at mødes med andre kvinder og lave pro-
jekter sammen. Mænd, der aldrig har lært at 
svømme, arrangerer ture i svømmehallen for 
at få bugt med både crawl og butterfly. 
 Alt dette kalder Dyke for “offering of 
opportunity” - det handler om at være åbne 
og give en hjælpende hånd ind i en ny tilvæ-
relse. 
 Hvad siger en ildsjæl som Dyke så, 
når han bliver spurgt om, hvad han ville sige, 
hvis hele verden lyttede? Jo, han ville citere  
J.F. Kennedy: “We all breathe the same air”, 
hvorefter han minder os alle om, at vi alle har 
dét til fælles, at vi gerne vil sikre, at dem vi el-
sker er glade, og at vores børn er sikre. Ingen 
er bedre end andre, nogle er bare heldige-
re end andre, siger han. Dyke mener selv, at 
han bare er heldig med at være vokset op i 
en kærlig familie, der aldrig har skullet flygte 
og altid har haft mad på bordet. Det held vil 
han omsætte til en hjælpende hånd til dem, 
der ikke har været ligeså heldige som ham 
selv. 

Det var mødet den første dag. Resten af tu-
ren kom vi omkring Hamborg, Münster, Am-
sterdam, Köln og så Hamborg igen. 

I konvolutten den første dag stod der, at vi 
skulle til Flensborg for at mødes med Dyke 
Supra. Man behøver ikke tage længere end 
til Flensborg for at møde et menneske, man 
højst sandsynligt aldrig kommer til at glem-
me igen. Midt inde i Flensborg ligger en byg-
ning, der udefra kan synes at være fuldstæn-
dig ubetydelig. Men inde i lige præcis den 
bygning foregår der hver evig eneste dag et 
betydningsfuldt arbejde foretaget af blandt 
andre en meget beundringsværdig mand. 
Dyke Supra arbejder med at hjælpe menne-
sker, der er flygtet fra deres hjem i lande, der 
ikke længere er sikre at bo i. Han indrømmer 
blankt, at han tit arbejder over og aldrig rig-
tig slukker sin telefon.
 Organisationen hedder Flüchtlin-
gehilfe Flensborg. En del af organisationen 
består af et hus, der fungerer som et betyd-
ningsfuldt sted for flygtningene.
 Hovedsageligt er det flygtninge fra 
Mellemøsten, der kommer i huset. Men ef-
ter Ruslands invasion af Ukraine er ukrain-
ske flygtninge også trådt ind ad døren. Hos 
Flühtlingehilfe i Flensborg kan flygtningene 
få en hjælpende hånd i en forvirrende og 
ubærlig tid. Dyke og hans team hjælper flygt-
ninge, der ikke har tag over hovedet med at 
finde en bolig, underviser i sprog, skaber et 
safe space for børn, hvor de kan få lov til at 
være børn, imens de voksne kan få hjælp til 
papirarbejdet og jobansøgninger. 
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Q&A med skolens nye ansatte
Af Freja Ravn Nissen, næstforperson i Elevforeningens bestyrelse, tidligere 
elev F20 og Mads Strange Laursen, forperson i Elevforeningens bestyrelse, 
tidligere elev E17 

Hvem er skolens nye ansatte? 
Vi har stillet de samme otte 

spørgsmål til otte nye ansigter 
på Klostervej 36.

Navn: Theis Scherfig.
Født: 19. september 1986 i Fredericia.
Bopæl: Et kollektiv i Aarhus Nord. 
Familie: Bror, to halvsøskende, en mor og en 
far – hele verden er min familie.
Stilling: Underviser på Horisont i fagene 
“Verden omkring os” og “Kloden kalder” i et 
halvt års vikariat for Jeppe G. 

Livret: Min livret er i konstant forandring. 
Lige for tiden er det palak paneer, hvor jeg 
laver min egen ost. 

Hvad er den bedste forandring, der er sket 
i dit liv? Det er dem alle sammen. Det ville 
være kedeligt, hvis noget var stadigt. Hvis 
det kun skulle være én, så skulle det være, da 
jeg begyndte at lære at være i forandringer 
uden at blive blæst omkuld – både i forhold 
til store livsforandringer, men også daglig-
dagsting. At kunne være i livet, i rastløshe-
den, i følelserne, uden at blive revet med. At 
lære at have redskaber til rødder. Åndedræt, 
kropslighed, indre- og ydre rummelighed.

Hvis du kunne forandre en ting i verden, 
hvad skulle det så være? Det skulle være at 
mindske ulighed for at skabe mere lighed. 
Både økonomisk, økologisk og geografisk 
ulighed, så der var en ligelig fordeling af 
penge, ressourcer og plads til dyr og natur. 
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Navn: Karen Fogtmann Madsen.  
Født: D. 10. august 1983 i Silkeborg. 
Bopæl: Gammel Rye
Familie: Bor sammen med sin kæreste og 
deres to sønner Aksel og Ole på to og tre år. 
Stilling: Kunstlærer. 
Livret: Alt mad som nogle andre gider at 
lave til mig.

Hvad er den bedste forandring, der er sket 
i dit liv? At blive mor. Det er vanvittigt revo-
lutionerende og samtidig totalt fedt, fordi 
det nu er de helt små hverdagsglæder, der 
er så afgørende og betydningsfulde. Det kan 
næsten ikke beskrives. Det helt lille og det 
helt store. 

Navn: Astrid Østergaard.
Født: 30. marts 1991 i Aalborg.
Bopæl: Lejligheden i Underhuset.
Familie: Fire søskende, to forældre, forlovet 
med Adrian.
Stilling: Underviser på Horisont bl.a. i fa-
gene: “Krop og køn”, “Filosofi” og “Værk og 
vandring”.
Livret: Jeg elsker napolitansk pizza med 
burrata. 
Hvad er den bedste forandring, der er sket 
i dit liv? Jeg har boet et halvt år i Barbados. 
Jeg ved ikke rigtigt, hvad der skete, men jeg 
var forandret efter det. At være væk fra Dan-
mark i et halvt år – det var sgu godt. Jeg tror, 

jeg lærte at tage tingene mindre alvorligt. At 
se verden ikke med egne øjne, men med an-
dre øjne. Her går tingene langsommere.

Hvis du kunne forandre en ting i verden, 
hvad skulle det så være? Jeg synes, det er 
et rigtigt “Miss Universe”-spørgsmål. Det 
ville være oplagt at sige noget med lige-
stilling, men det første, der slog mig var at 
kunne skrue tempoet kollektivt ned for hele 
verden. Dét kunne være spændende. Vi ville 
ikke have så travlt. Der ville være tid til dvæ-
len, refleksion – måske noget tid til at være 
lidt langsom. Jeg er bevidst om, at jeg siger 
det her med et vestligt perspektiv. 

Hvis du kunne forandre en ting i verden, 
hvad skulle det så være? Mindre ulighed 
mere empati-agtigt. På alle de andre punk-
ter, der bunder det i det her. Det kunne løse 
mange konflikter, uanset hvad det handler 
om. 

Navn: Sesha Rosenkrans Torp Hart. 
Født: 14. maj 1978 i Dharamsala i Nordindi-
en. Mine forældre var hippier og rejste rundt, 
og mit fornavn er opkaldt efter Vishnus syv-
hovede slange, der omfavner hele verden. 
Bopæl: I Stilling ved Skanderborg.
Familie: Kone, der er sygeplejerske. Jeg har 

Mennesket fylder sindssygt meget, så jeg vil-
le skabe lighed meget bredt.

21



Navn: Sabina Sandberg Thøgersen.
Født: 13. september 1996, som en af de før-
ste babyer på Skejby Sygehus.
Bopæl: Kollektiv på Vesterbrogade i Aarhus.
Familie: Storebror, svigerinde, niece, mor og 
far 
Stilling: Midlertidig kok i køkkenet indtil slut 
december. 
Livret: Lasagne. 

Navn: Stefan Hollænder Kvamm.
Født: 30. april 1979.
Bopæl: Det lille bysamfund, der hedder Svej-
bæk og ligger mellem Silkeborg og Ry.
Familie: En kone der hedder Ida, og tre børn 
der hedder Kristian, Jens-Jakob og Fry.
Stilling: Højskoleforstander.
Livret: Jamen alt, hvad Ry Højskoles køkken 
laver. Særligt glad er jeg, hvis det har en mel-
lemøstlig karakter. Jeg kan ikke komme det 
nærmere andet end noget, der har creme 
fraiche, koriander, måske lidt frisk chili og lidt 
lime som tilbehør.

Hvad er den bedste forandring, der er sket 
i dit liv? Det er, at jeg har fået børn. Det må 
jeg simpelthen indrømme. Det har været en 
både stor og god forandring.

Hvis du kunne forandre en ting i verden, 
hvad skulle det så være? Det er jo et svært 
spørgsmål, for så snart man siger en ting, så 
udelukker man lige pludselig rigtig meget 

andet. Siger man f.eks. hungersnød hvad 
så med klimaet? Men hvis jeg skal vælge, så 
ville jeg ønske, at vi i verden så nogle store, 
velfungerende, internationale sammenslut-
ninger, der, med FN som det vigtigste organ, 
handlede med udgangspunkt i FN’s ver-
densmål. På nuværende tidspunkt er FN ikke 
særlig stærk og velfungerende, men det er 
selvfølgelig også svært, da det per definition 
er en mudret klub. Så altså et stærkt og vel-
fungerende internationalt samarbejde.

to piger på 13 og 16 år og en søn på 9 år. Min 
mor er fra Norge, og min far er fra Australien. 
Stilling: Pedel i Pedelleriet siden d. 1. maj.
Livret: Norske komler som min mor laver ;) 
Det er nogle kartoffelbolde, hvor man spiser 
pølser, bacon, kålrabimos, smør/ægge-sovs 
og kefir til. Se det som en slags nordisk knöt-
tel. 

Hvad er den bedste forandring, der er sket 
i dit liv? Da min første datter blev født, gik 
jeg på barsel i 9 måneder, hvor jeg sagde 
min min stilling op som værkfører. Dét sæt-
ter tingene i perspektiv. Penge og karriere er 
ikke alt, når man står med et barn. 

Hvis du kunne forandre en ting i verden, 
hvad skulle det så være? Ikke noget som 
helst. Vi har en fantastisk verden, der er fyldt 
med fejl, men endnu flere fantastiske ting! 
Det er vigtigt ikke kun at fokusere på alt elen-
digheden, for selv om vi er i en mørk tid lige 
nu, så bliver det godt igen. Jeg kunne godt 
ønske mig: “Ingen klimakrise”, men vi kan 
ikke trylle ting væk med et trylleslag. Verden 
er et kompliceret sted. Verden er af lave, og 
det har den altid været. Vi er altid i en evig 
forandring. Det er nemt at fokusere på det 
onde og se rigtig meget tv-avis. Vi skal ikke 
leve i frygt, for så lever vi ikke.
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Navn: Anders Kronow B. Jensen.
Født: 2. maj 1996.
Bopæl: På højskolen.
Familie: Mor, far, søster og bror + vedhæng.
Stilling: Hjælpelærer i friluftsliv.
Livret: Røget rådyrkølle.

Hvad er den bedste forandring, der er sket 
i dit liv? Efter at jeg har lagt mine tidlige ty-
vere bag mig, har jeg heller ikke et stort be-

Navn: Mathilde Christiansen.
Født: 21. juli 2000 i Aalborg. 
Bopæl: På højskolen.
Familie: Mor, far og storebror.
Stilling: Hjælpelærer i keramik.
Livret: En lækker hvid pizza med en bund af 
mascarpone, tynde kartoffelskiver, revet mo-
zzarella og toppet med rosmarin. Hvis den 
skal være ekstra højrøvet så lige et skvæt 
trøffelolie ovenpå. 

Hvad er den bedste forandring, der er sket 
i dit liv? Jeg har to, som jeg synes, det har 
været meget svært at vælge imellem. Den 
ene er at blive tilbudt at arbejde på højsko-
len som hjælpelærer – for det er selvfølgelig 
ret lækkert med et helt år mere i Ry. Den an-
den er, at jeg i mit stadigt forholdsvist kor-
te liv har fundet en enorm livsglæde i livets 
små stunder. En god dag i keramiklokalet, en 
god cykeltur eller at dele en god flaske rød-
vin med Astrid og Adrian en helt almindelig 
søndag aften. Så er livet sgu meget godt! 

Hvis du kunne forandre en ting i verden, 
hvad skulle det så være? Jeg vil tillade mig 
at være så uoriginal at citere forfatteren Edu-
ardo Gaelano, som meget smukt siger dette: 
“Mange små mennesker, små steder, som 
gør små ting, kan ændre verden.” Så ideen 
og ønsket om at vi som mennesker finder 
hinanden og beslutter os for at gøre noget 
for sammen at skabe forandring.

hov for at ”få blod på tanden mere”. Jeg har 
det godt med at slappe mere af både i job 
og fritid. Derfor passer det mig glimrende, 
at jeg kunne tage en god praktisk uddannel-
se og bagefter få et spændende arbejde på 
Ry Højskole med både mulighed for at hvile i 
mig selv og de ting, jeg arbejder med – men 
samtidig blive udfordret og overrasket. Dét 
er en dejlig kombination i arbejdslivet.

Hvis du kunne forandre en ting i verden, 
hvad skulle det så være? Det lyder en smule 
hårdt, men jeg kunne godt tænke mig, at ver-
den blev mindre nærtagende over for hinan-
dens holdninger og meninger. Det kunne nu 
engang være rart, hvis mennesker ikke blev 
så sure over, hvad der bliver sagt, men gik 
mere op i handling. Jeg er overbevist om, 
at det ville skabe en bedre debatkultur med 
færre sure grimasser og en mere konstruk-
tiv tilgang til det handlingsforløb, som gerne 
altid bør ligge bag de ord, som bliver ytret – 
For hvor godt er ord ytret, hvis de ikke bliver 
til noget?

Hvad er den bedste forandring, der er sket 
i dit liv? Da min storebror og jeg begge blev 
gamle nok til at være venner og anerkende 
hinanden som mennesker.

Hvis du kunne forandre en ting i verden, 
hvad skulle det så være? Jeg ville ændre 
vores brug af sociale medier til kommuni-
kation i professionelle sammenhænge. Det 
forvirrer vores verden, og det skaber en stor 
fragmentering af vores opmærksomhed. Det 
er skørt.
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Møllesøens magiske dybder
Af Sofie Buch Hoyer, ansvarshavende redaktør på Højskolebladet, 
tidligere højskolelærer og tidligere elev F10

En tidlig junimorgen i 2010 sneg jeg mig 
over græsplænen på Ry Højskole og videre 
ud på badebroen, hvor solen bød mig vel-
kommen. Jeg tog alt mit tøj af og stillede mig 
på det yderste af vippen. Længe stod jeg og 
stirrede over på trætoppene på den modsat-
te søbred og op mod de store jyske skyer. 
Jeg grublede som en gal. Og så sprang jeg. 
PLASK! Med hovedet først i Møllesøen – alt 
imens jeg forsøgte at forstå dybderne af de 
skvulp, det seneste halve år havde forårsa-
get i mig.

Det var den sidste dag på mit ophold på Ry 
Højskole, og meget var forandret. Det for-
stod jeg. Jeg tænkte, at dette sidste spring 
som højskoleelev og alle mine ivrige svøm-
metag ville definere tiden fremover. Det var 
nu, jeg skulle lære at tage livtag med verden 
uden for højskolen, filosoferede jeg lystigt. 
”Så svøm da, Sofie, lad hjertet tale!” brølede 

en stemme i mit indre. Jeg ålede mig af sted, 
det bedste jeg havde lært …
 Sidenhen er der løbet en hel del 
vand gennem Gudenåen, som man siger. 
Både på det personlige plan, internt i høj-
skolebevægelsen – og hvad angår verdens 
tilstand. Mens jeg sidder og vejer mine ord i 
dette essay, kører den danske valgkamp for 
fuld smadder. Politikerne står beredvilligt i 
kø for at formulere svar på de mange kriser, 
som har ramt os: Inflationskrisen, energikri-
sen, sikkerhedskrisen, klimakrisen, mistriv-
selskrisen og så videre.

Det er en foranderlig periode, vi står i som 
land og verdenssamfund. Heldigvis står høj-
skolerne nogenlunde uforandret hen. Det 
har de gjort, siden jeg selv var højskoleelev. 
Længe før det, faktisk. For højskolerne er 
som små bøjer på det åbne vand: De bliver 
måske blæst omkuld en gang imellem, men 
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de har dog en forbindelse ned til grunden. 
De forsvinder ikke bare i dybet.

Bøjemetaforen er oprindelig et billede på 
den gode højskolelærer formuleret af min 
tidligere kollega Christian Hjortkjær. Jeg vil 
hævde, at højskolerne i disse alvorstunge år 
giver os alle sammen noget at navigere ef-
ter. De er ikke fyrtårne, men små bøjer, der 
er fæstet til et sted, og som kan flyde oven 
på omskiftelige krisetider af politisk, økono-
misk eller eksistentiel karakter. De kan tilby-
de fælles svar og løsninger på tidens mange 
bølgeskvulp.

Lad mig uddybe i dette lille tilbageblik på 
nogle af de forandringer, jeg selv, højskoler-
ne og verden har oplevet det seneste årti.

Opsvinget i bevægelsen
Mit eget forårshold i 2010 markerede uden 

tvivl et opsving for Ry Højskole og for høj-
skolebevægelsen generelt. Semesteret, jeg 
gik på, var det første fulde elevhold, siden 
skolen var tæt på at gå bankerot i midten af 
00’erne. Dengang havde et svigtende elev-
tal (det var ikke længere muligt at betale et 
højskoleophold med dagpenge eller andre 
overførselsindkomster), en tvivlsom økono-
mi (mange skoler var dybt forgældede) og 
et vagt politisk omdømme (højskoler blev af 
flere betegnet som ”taberskoler”) gjort livet 
særdeles surt for store dele af bevægelsen. 
Som en konsekvens måtte mange højskoler 
dreje nøglen om i 1990’erne og 00’erne.

Da jeg selv blev elev, vendte udviklingen på 
de lange kurser. Mens jeg – inspireret af en 
perspektivrig journalistlærer i Ry – flyttede til 
Aarhus med mine bedste højskolevenner og 
søgte ind på statskundskab og senere Jour-
nalisthøjskolen, lancerede Folkehøjskolernes 

højskolerne er som små bøjer på det åbne 
vand: De bliver måske blæst omkuld en gang 

imellem, men de har dog en forbindelse ned til 
grunden. De forsvinder ikke bare i dybet.

Forening i Danmark (FFD)
PR-kampagnen ”Find det, 
du er god til”. 

Jeg havde et stærkt ønske 
om at give noget tilbage 
til højskolerne, så kort ef-
ter mit eget ophold blev 
jeg en del af FFD’s oplægs-
holderkorps, der rejste ud 
på uddannelsesmesser og 
ungdomsuddannelser for 
at fortælle unge om værdi-
en af et højskoleophold. 

Kampagnen og forenin-
gens øvrige arbejde sat-
te skub i tingene, ligesom 
samfundets syn på højsko-
ler ændrede sig. Mange 
skoler begyndte at blive 
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inden, udgør også en vigtig brik i den sammen-
hæng.

Så meget desto vigtigere er det for højskolerne 
at kunne tilbyde undervisning og oplysning om 
demokrati og medborgerskab. Noget jeg selv fik 
til opgave at praktisere, da jeg i starten af 2016 
fik mit første voksenjob som lærer på Silkeborg 
Højskole med ansvar for politikholdets studietur 
til Kina. 
 I året inden havde gigantiske flygtninge-
strømme fundet vej til Europa. Tusindvis af men-
nesker vandrede ind over grænsen fra Tyskland 
til Danmark, og på flere højskoler tog vi imod 
særligt syriske flygtninge, hvis hjemland var 
gået i opløsning i en meningsløs borgerkrig. 

Som lærer oplevede jeg, hvordan de unge syre-
re lærte det danske sprog lynhurtigt. Samtidig 
fornemmede jeg, hvordan kulturelle forskelle 
i forhold til syn på køn, kærlighed og alkohol 
nogle gange skabte udfordringer. Men vi fandt 
ud af det i fællesskab. 

Senere blev det besluttet at fjerne tilskud-
det til flygtninges højskoleophold, fordi man 
fra politisk hold mente, at udlændinge skul-
le i arbejde så hurtigt som muligt. Heldigvis 
formår højskolebevægelsen med hjælp fra 
næstekærlige naboer, private donationer og 
større fondsbevillinger løbende at imøde-
komme mennesker i nød. Aktuelt gælder det 
ukrainske flygtninge, som mange af landets 
højskoler har sørget for mad, tøj og visse 

fyldt op igen særligt med såkaldte 4.g-ele-
ver, og bevægelsen formåede i det hele 
taget at vise omverdenen, at højskoler var 
fagligt og personligt dannende skoler og 
en vigtig brik i samfundsøkonomien. Ikke 
mindst fordi de fremstod som kløgtige mod-
svar på det formelle uddannelsessystem og 
politikernes fokus på målbare tal, evaluerin-
ger og karakterer.
 Samtidig sørgede den daværende 
kulturminister Marianne Jelved i 2013 for, at 
højskolerne kunne vende sig mere ud mod 
verden. Politisk fik skolerne lov til at bruge 
en del af deres statsfinansierede midler på 
at lave folkeoplysende aktiviteter i lokalsam-
fundene. Det gav højskolerne et udvidet 
folkeligt mandat og tilskyndede flere skoler 
til at påtage sig rollen som moderne forsam-
lingshuse og kulturcentre. 

Internationale forvarsler
Mens jeg uddannede mig til journalist, tog 
jeg efter min praktiktid på Politiken på ud-
veksling i Hongkong. I løbet af efteråret 2014 
blev jeg vidne til en vild demokratibevægel-
se anført af mange af mine medstuderende – 
Hongkongs yngste generationer. I et virvar af 
blod, sved og tåregas gik de i flere måneder 
på barrikaderne for at protestere mod Kinas 
stigende overherredømme i byen. Det blev 
et internationalt forvarsel på, at det demo-
krati, vi tager for givet i Vesten, systematisk 
rulles tilbage flere og flere steder på kloden. 
Det Arabiske Forår, som var hændt få år for-
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steder højskoleophold til. Højskolernes hu-
manitære håndsrækning er guld værd for 
det enkelte menneske, og uanset om der 
er politisk opbakning til konkrete flygtnin-
geindsatser, ligger det i højskolernes dna 
at åbne døren på klem for vores nødstedte 
medmennesker.

Fra Ry til Roskilde
Tilbage på Ry Højskole har jeg til elevfe-
sterne ofte stået klos op ad en stor, rund 
granitsten i bunden af amfiscenen. Jeg 
må indrømme, at jeg tidligere har været 
mere optaget af at skåle og snakke med 
gode højskolekammerater end at nær-
studere stenens mageløse inskription. 
Det er et Grundtvig-citat, der indkred-
ser, at ”mennesket er ingen abekat”, 
men et guddommeligt eksperiment af 
støv og ånd. 

Sidstnævnte vending brugte vi på Ros-
kilde Festival Højskole (RoFH), da vi 
slog dørene op for det første elevhold 
nogensinde i 2019 og samme sommer 
lancerede campingområdet ”Dust and 
Spirit” på Roskilde Festival. Et område, 
der skulle få festivalgængerne til at 
praktisere godt naboskab og agere 
mere bæredygtigt under festivalen.

Det var den tidligere Ry-elev Jesper 
Øland, der efter ti års slidsomt arbej-
de fik stablet højskolen på benene 

– blandt andet i kraft af en lovændring, der 
gjorde det muligt for nye højskoler at leje 
sine bygninger i de første ti år. Tidligere hav-
de mange knudrede regler i kølvandet på 
Tvind-skolernes misbrug af offentlige mid-
ler gjort det svært for nye højskoler at tage 
form. Det blev der nu lavet om på. 

Forstander Jesper Øland ansatte mig som 
lærer på RoFH sammen med viceforstander 
og idéhistoriker Jonas 
Møller, der i 2015 skrev 
en bog om højskolepæ-
dagogik sammen med 
min tidligere Ry-poli-
tiklærer Rasmus Kolby 
Rahbek. Deres bog 
blev toneangivende for 
højskolemiljøet, fordi 
den med stor succes 
stillede skarpt på høj-
skolernes pædagogi-
ske praksis og spørgs-
målet om, hvad højskole er og bør være.

Antagelsen i bogen var, at der findes en al-
men højskolepædagogik – og det var den, vi 
i Roskilde forsøgte at kombinere med festi-
valens moderne brand og værdier. Jeg un-
derviste løbende i journalistik, friluftsliv og 
et lille fag, jeg kaldte ”Kineserne kommer!” 
om Østens politiske forandringer – og da vi 
skulle på studietur med eleverne for første 
gang, rejste vi gennem Sverige og Finland til 

Sankt Petersborg, hvor jeg blandt andet ar-
rangerede møder med nogle af de russiske 
oppositionspolitikere, der talte dunder mod 
Putins diktatoriske styre. De var pænt pessi-
mistiske i deres syn på fremtiden.

Studieturen blev endnu et forvarsel på det 
internationale opbrud, som i skrivende stund 
har vendt op og ned på Europas sikkerhed, 
energi og økonomi. Jeg tvivler på, at jeg no-

gensinde kommer til 
Rusland igen som jour-
nalist. Det samme med 
Kina.

Bøvl og lidenskab
Da jeg blev højskole-
lærer i Roskilde, vidste 
jeg, at jeg gerne ville 
bo på skolen. Så jeg 
bedst muligt kunne 
løfte kostskolearbejdet 
og være med til at præ-

ge elevernes følelse af hjemlighed. Både på 
RoFH og i resten af højskoleverdenen bølge-
de diskussionerne dengang frem og tilbage 
om, hvorvidt kaldet og livsstilen i højskole-
bevægelsen var foreneligt med det moderne 
arbejdsmarkeds fokus på work-life-balancer. 

Diskussionerne kører stadig, ligesom det lø-
bende debatteres, om flere forstandere og 
lærere bør bo på højskolerne af hensyn til 
hjemligheden. For tiden arbejder en gruppe 
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højskolelærere på at få tegnet en overens-
komst på højskoleområdet. Det bliver inte-
ressant at følge, om det lykkes i en branche, 
hvor det tit og ofte er lidenskaben og lysten, 
der driver værket.

Lidenskab var der i øvrigt masser af i Roskil-
de. Men det var på ingen måde gnidnings- 
og omkostningsfrit at bygge en højskole fra 
bunden. Selv om vi indførte mottoet ”Giv os 
i dag vort daglige bøvl” i personalegrup-
pen – det SKAL være bøvlet at lave højsko-
le, mente vi – måtte flere af os se vores drøm 
om at drive en almen 
festivalhøjskole gå til 
grunde. Når jeg tæn-
ker tilbage, var det 
nok min kærlighed til 
stedet, byen og men-
neskene, der steg 
mig til hovedet. 

I sommeren 2020 forlod jeg RoFH for at blive 
ansvarshavende redaktør på Højskolebla-
det. Et drømmejob som jeg dengang ikke 
vidste, jeg ønskede mig! Kort efter jobskiftet 
udkom den 19. udgave af Højskolesangbo-
gen, som kastede masser af glans og omtale 
på højskolerne. Udgivelsen blev fejret over-
alt i samfundet, også fordi fællessang under 
pandemien fik så gedigen en opblomstring 
i kraft af bl.a. Phillip Fabers indsats og DR’s 
programrække. Danskernes forhold til fæl-
lessang og Højskolesangbogen har fået et 
ordentligt nøk opad i de seneste par år, hvil-

ket smitter positivt af på højskolebevægel-
sen.

En anden væsentlig begivenhed, som ind-
traf, lige da jeg var blevet redaktør på Høj-
skolebladet, var Sofie Lindes ikoniske tale 
til Zulu Awards. En tale, der i efteråret 2020 
sprængte digerne til debatter om sexisme, 
magtmisbrug og uligevægt i vores sam-
fund. På højskolerne er vi så småt begyndt 
at tale mere åbent om, hvordan festkulturen, 
kostskolerammerne og det asymmetriske 
magtforhold mellem lærere og elever kan 

trigge sexistisk adfærd 
og krænkelser. Samti-
dig popper stribevis 
af højskolefag op om 
køn, krop og seksuali-
tet. Seksuel dannelse 
er heldigvis kommet 
for at blive.

Højskolerne peaker politisk 
Jeg kunne nævne mange flere forandringer, 
som vekselvirkningen mellem højskolerne 
og omverdenen har ført med sig, siden jeg 
selv var elev i Ry. Det gælder for eksempel 
indsatserne inden for klima og bæredygtig-
hed, som har været en del af højskolernes 
politiske aktivisme siden 1970’erne og som 
i disse år kommer til udtryk gennem højsko-
lekøkkenernes høje økologiprocenter, fag i 
blandt andet tinyhouse-byggeri, solcellepro-
jekter, energieffektiviseringer og spirende 
selvforsyningstendenser flere steder. 

Jeg kunne også nævne den stigende inte-
resse for håndværks- og værkstedsfag på 
højskolerne. Eleverne er vilde med blandt 
andet keramik, strik og møbelsnedkerarbej-
de. Mange af de unge, der kommer direk-
te fra gymnasiet, vil ud af hovedet og ned i 
hænderne. De vil mestre noget – og det skal 
gerne være så konkret som muligt. Den ten-
dens, tror jeg, vil tage endnu mere fart.

Den vigtigste forandring i højskoleverdenen 
er uden tvivl den politiske velvilje, som høj-
skolerne har opbygget i de senere år. Den 
sås særligt, da der skulle forhandles corona-
hjælpepakker, hvor en bred vifte af partier 
kom højskolerne til undsætning ad flere gan-
ge. Vi ser også, at der rundt i landet er en 
række initiativer i gang for at starte nye høj-
skoler. Højskolemiljøets offentlige omdøm-
me peaker lige nu, og det skaber overskud 
og solidaritet blandt skolerne. Højskolebe-
vægelsen fremstår mere end nogensinde før 
som en samlet bevægelse, der kommer med 
fælles bud på fælles udfordringer. 

Og det gør mig pavestolt som højskolemen-
neske, at vi tør blande os i de store foran-
dringer på kloden – ikke mindst dem, der 
handler om demokrati, klimaforandringer 
og flygtningekriser. Det springende punkt 
bliver, hvordan højskolerne fastholder deres 
forankring i deres respektive værdier og tra-
ditioner, mens verden flyder af sted på bøl-
ger af kriser. 
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Jeg tror, Ry Højskoles og resten af højskole-
bevægelsens succes baserer sig på evnen til 
at stå uforandret, men ikke ubevægelig hen. 
Højskolerne består som de små bøjer, de er, 
med deres liner solidt fæstet til grunden. De 
rummer samtidig storslåede dybder, som 
selv de voldsomste (verdens)politiske foran-
dringer ikke kan punktere. 

Men dybderne består kun, hvis vi fortsat 
formår at reflektere over og sætte til debat, 
hvad vi er fæstet til som bevægelse. Hvis vi 
holder op med at diskutere højskolernes 
grund og grundlag, risikerer vi, at linen løs-
river sig fra bunden – eller bliver så lang, at vi 
ukritisk driver med strømmen.

Sådan tænker jeg i hvert fald tit, når jeg gen-
besøger Ry Højskole og står på badebroen 
og grubler over, hvad der gemmer sig i Møl-
lesøens magiske dyb. 

Jeg bliver nok aldrig færdig med at undersø-
ge, hvad der findes dernede. 
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F22 skriv “forandringer”
Af Anna Borch, tidligere elev F22

Når man slår ordet forandring op i ordbogen, 
står der: “Det, at noget eller nogen får en an-
den form, karakter, egenskab el.lign.”. Især 
det med at få en egenskab synes jeg gæl-
der, hvis man tænker på Ry Højskole og for-
andring. Jeg tror alle kommer hjem med en 
egenskab til samlingen og er i den forstand 
forandrede, når de har været på Ry Højskole 
- om det så er et håndværk, en indsigt, en 
følelse, en oplevelse eller noget helt andet.

Forandringer sker i det små. Ubemærket har 
man pludselig fået ny form. Jeg kan huske, at 
jeg troede, man ændrede sig HELT VILDT på 
højskole, og da jeg var godt halvvejs, tænk-
te jeg “wtf jeg har ikke ændret mig en skid, 
sikke et scam”, men pludselig, da der var tre 
uger tilbage, kunne jeg se og mærke, at jeg 
var sgu forandret. Jeg havde helt nyt mod og 
tro på, at ting kan lade sig gøre, og jeg fandt 

ud af; at alt løser sig. Jeg hviler mere i min 
eksistens som hel, og det lyder måske meget 
flot og krampagtigt, men dét der ramte mig 
med højskole var især, at jeg før kom fra et 
sted, hvor jeg havde gjort mig umage med 
at være en anden for at opnå nogens gunst 
og kærlighed uden at opnå den. På Ry var 
jeg helt mig selv uden at gøre mig umage og 
oplevede 100 mennesker, der ville mig det 
bedste uanset hvad. Det er jeg meget tak-
nemmelig for at have oplevet.

Højskole var for mig mange forandringer 
men måske ikke forandringer i den forstand, 
at jeg vendte hjem som et nyt og forandret 
menneske. Jeg er jo stadig mig, som jeg al-
tid har været. Det er mere som en udvidelse, 
hvor jeg har fået flere facetter. Som hvis jeg 
havde købt den store tv-pakke og nu kan se 
flere kanaler. 
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Jeg fik forstærket nogle interesser. Især na-
turens præg på skolen og dens omgivelser 
gav mig meget med i bagagen. Jeg vidste 
på forhånd, at jeg godt kunne lide naturen. 
Jeg mener, hvem kan ikke det? Men på Ry 
fik jeg en helt anden fortrolighed og tryghed 
i naturen. Den blev et 
skattekammer uden 
ende, og er det sta-
dig. Jeg har fået helt 
konkrete egenskaber 
med hjem; som at bin-
de et dobbelt halvstik 
og lave et snoretræk 
til en bivuak, men 
jeg har også fået den 
egenskab, at jeg hviler i naturens stilhed. Det 
er ikke længere skræmmende at sove alene 
i naturen. Jeg har lært at begå mig og slap-
pe af i den. Det er en forandring, som jeg er 
meget glad for.

Naturen omkring skolen er jo et helt fæno-
men, som bekræfter forandringen. Vi er så 
tæt på og bemærker hver dag søens vand 
bugte sig, også selvom det kun er en smule 
anderledes end i går. Vi ser årstidernes for-
andring omkring os, og i boblen, som vi alle 
kender, er det ikke et tegn på at tiden går, 
det er bare smukt. 

Højskolelivet er altid i forandring, og kan 
være et rigtig love/hate relationship (taler af 
erfaring <3), og det skal man bare tage med. 
Nogle gange kunne det vende på en taller-

ken i løbet af en time, andre gange kunne 
det tage en hel uge at se det smukke i høj-
skole. Sådan er det bare. Noget der virkede 
for mig, var at tage væk. Få lidt luftforan-
dring og se, at der også fandtes mennesker i 
den virkelige verden. Eller måske tage et dyp 

i søen efterfulgt af et 
par timer i svedhytten.

Når jeg har været på 
skolen, siden jeg stop-
pede, er det noget an-
det. Det fik mig til at 
tænke, at det er ikke 
højskolen, der skaber 
højskole. Det er de 

mennesker, man er der med, der skaber høj-
skole. Jeg kan derfor godt lide at tænke på 
højskolens fysiske rammer som en konstant i 
vores forandring.

Hvis du mærker forandring så byd den vel-
kommen og hvis ikke, så se naturens smukke 
forandring mens du er der, eller lad vær. Høj-
skole behøver ikke være dér, hvor du opfin-
der den dybe tallerken eller dig selv for den 
sags skyld, du er jo bestået før du starter <3

Uanset håber jeg, at du lander lige, hvor du 
gerne vil. Forandret eller ej.

Kærligst Anna B.
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FRYD 2023
FRYD er en forkortelse for Forårs Ry Døgn, hvor 
elever fra forårsholdet og Elevforeningens be-
styrelse inviterer tidligere elever tilbage til 24 
timer på højskolen. Døgnet er spækket med 
gensynsglæde, workshops, middag, højskole-
sang, livemusik og et brag af en fest. 

Tag din årgang i hånden og se at komme af-
sted til FRYD d. 29.-30. april 2023. 

Hvert år i den første hele weekend af august 
afholder vi Elevmøde, hvor tidligere elever 
mødes og mindes deres højskoletid. 50-års-ju-
bilarer, nyudklækkede Ry-elever og alle deri-
mellem kommer forbi til tre dage, hvor vi nyder 
haven i sommerdragt, stemmer til Elevforenin-
gens generalforsamling og er til foredrag og 
sangtime, inden vi danser, fester og fejrer hin-
anden til den lyse morgen. 
 
Alle tidligere elever er velkomne, så vi håber 
også, at du kigger forbi! Elevmødet afholdes 
d. 4.-6. august 2023.  

Elevmøde 2023
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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: 
• A Day in the Life
• Burning Man
• Fantastiske forældre
• I jazzens fodspor
• Kunstnerretreat
• Lydens magi
• Me and my Rycycle
• Poeternes loge

RUF finder sted fra d. 29. juli til d. 4. august 
2023. Tilmeldingen åbner d. 5. marts, 2023 
kl. 13:00.

RY 
UDEN 

FILTER 
2023
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I august 2017, et par måneder efter vi var 
stoppet på højskolen, kom en veninde og 
jeg tilbage til Ry for at hjælpe til. Det nye ef-
terårshold var lige startet, og overalt gik der 
nysgerrige, grinende og kaffedrikkende ele-
ver. Min veninde og jeg gik begge med en 
mærkelig fornemmelse i maven. Noget var 
forandret. ”Det føles helt som om, man er 
blevet slået op med af højskolen”, sagde hun, 
”og den er allerede kommet videre og har 
fundet et hold af nye elever”. Det var præcis 
sådan, jeg havde det. Jeg befandt mig midt i 
et kæmpe heartbreak. 

Heldigvis skulle der ikke gå lang tid, før jeg 
fandt ud af, at der var mulighed for at fort-
sætte højskolelivet uden for Ry. Til elevmødet 
fortalte de gamle elever os om Ry i byen – et 
koncept hvor gamle Ry-elever mødes i andre 
byer og holder aftensamling en gang om må-
neden. Aftensamlingerne bliver arrangeret 
af frivillige gamle elever, og her kommer der 

Ry i byen - højskolelivet efter Ry
Af Astrid Bondo, tidligere elev foråret 17

gamle elever på kryds og tværs af årgange og 
mødes et par timer til højskolesang, foredrag, 
folkedans og meget mere. Ligesom højsko-
lens morgensamlinger er der faktisk ikke det, 
en aftensamling ikke kan handle om. Hoved-
formålet er bare i al sin simpelhed at skabe 
hyggelige arrangementer, hvor gamle elever 
kan mødes og få noget Ry-feeling. Dertil fun-
gerer Ry i byen også som en platform, hvor 
andre Ry-initiativer, såsom fodboldklubben 
BK Sommersol og koret SKRYL, kan tale igen-
nem og dele deres egne arrangementer. 

Det var en stor lettelse for mig, at jeg kunne 
finde noget højskoleliv uden for Ry, og det 
var i virkeligheden også lidt terapeutisk at 
mødes med andre, der havde stået i samme 
situation – i samme heartbreak – som mig. 
Det gav en god mulighed for både at mødes 
med mine egne højskolevenner og samtidigt 
lære nye mennesker at kende. Sammen med 
arrangementer som Fryd, Elevmødet og RUF 

Det var en stor lettelse for 
mig, at jeg kunne finde 
noget højskoleliv uden for 
Ry, og det var i virkelighe-
den også lidt terapeutisk at 
mødes med andre, der havde 
stået i samme situation – i 
samme heartbreak – som mig. 
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bidrager Ry i byen til traditionen for, at man 
kan fortsætte højskolelivet efter sit ophold i Ry 
og udvide sit højskolebekendtskab til også at 
omfavne elever fra andre årgange.  

Ry i byen har med tiden spredt sig og kan nu 
findes i København (Ry i Byen København), der 
holder til på Vartov og i Aarhus (Ry i Smilets 
By). Hvis du også går og savner højskolelivet, 
så er Ry i byen en hyggelig og nem måde at 
flette lidt Ry ind i sin hverdag. Både “Ry i Byen 
København” og “Ry i Smilets By” kan findes på 
facebook, hvor der bliver lagt begivenheder 
op til de enkelte arrangementer. Så hop ende-
lig derind og følg med. Og har du en ide til et 
arrangement, eller skulle du have lyst til selv 
at være med til arrangere aftensamlingerne, er 
det bare at sige til.

Aftensamlingerne 
bliver arrangeret 
af frivillige gamle 

elever, og her kom-
mer der gamle elever 
på kryds og tværs af 
årgange og mødes et 

par timer til højskole-
sang, foredrag, folke-
dans og meget mere.
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Klokkens klang
Af Mikael Nielsen, tidligere elev F85

Jeg gav Ry Højskoles Elevforening en diri-
gentklokke ved generalforsamlingen i 2022. 
Jeg havde planlagt det i 2019 som en gave 
til elevforeningen i 2020, hvor jeg havde 35 
års jubilæum, men det blev forpurret af en 
vis pandemisk virus.
 Nu sad jeg der på bænken under 
solsejlet i haven lørdag d. 6. august og hørte 
elevforeningens forpersons tak for gaven og 
følte, at det forblev lidt uforløst både for mig 
og måske også for elevforeningens forper-
son: Hvorfor en gave og for hvad? Hvorfor en 
dirigentklokke, og hvorfor hedder den Niels 
og F85?
 Efter generalforsamlingen og froko-
sten på et tæppe i haven under alt for store 
jyske skyer, fortalte jeg min billedkunst- og 
yogalærer Birgit fra mit højskoleophold i 
84/85 om min frustration. Vi kunne ikke finde 
nøglen, indtil hun fortalte mig om sine ople-
velser med klokker på Bali – om kakofonien af 

ukurante klokker, som fylder templerne, men 
som flyder sammen til en klang som alle ba-
linesere kan spejle sig i. Nu forstod jeg plud-
selig ”klokkens klang” på Ry Højskole:
”Klokkens klang” er de mange klokker, der 
på denne matrikel placeret mellem den al-
mindelige dagligdag og Ry Møllesø skaber 
en klang af fællesskab og ånd. Den klang 
var jeg ikke bevidst om, da jeg som 22-årig 
gik på højskolen, for jeg havde egentlig kun 
meldt mig på for nemmere at kunne finde en 
bolig i Aarhus bagefter.
 Jeg kom fra den almindelige hver-
dag med stive ulæste bøger fra Union i mit 
barndomshjems reol og Dansktoppen og 
Giro 413 i radioen som lydtæppe til et sted 
med fællessang, foredrag og heftige dis-
kussioner. Jeg oplevede et åndsmenneske 
i forstander Niels Højlund, som med alver-
dens viden kunne buldre om alting, men 
som flettede diskussioner og spørgsmål ind 
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i den buldren. Jeg var vant til, at min familie, 
som bestod af søfolk, ikke stillede spørgsmål 
ved den viden, som de havde fået ude i al-
verden, hvor de havde sejlet, men foredrog 
deres betragtninger som konklusioner om 
den eneste sandhed. Derfor skulle klokken 
hedde Niels.
 Jeg lærte i billedkunst hos Birgit at 
uddrage de ”Fire Elementer”. Jeg hørte hos 
Otto om ubegribelige bedrifter af modige 
folk på Østgrønland, og hos Jens lærte jeg 
at skrive digte – og at det var fedt at læse 
dem op for resten af holdet (og at jeg fik tre 
digte i Årsskriftet!) – og jeg syede en dukke, 
som, jeg synes, ligner min forstander (jeg har 
den endnu). Der var teater, foredrag, jazz- og 
klassiske koncerter og franske film fra tres-
serne – og selvfølgelig aftener med masser 
af øl og grin. Jeg gemte det hele i en papkas-
se, som jeg tog med mig på min videre færd i 
livet – uden altså at tænke over det oplevede 

som andet end, at jeg havde været på høj-
skole.

I 2005 var der en lille bjælde i hovedet, som 
fortalte mig, at jeg havde 20 års jubilæum. 
Jeg meldte mig ind i elevforeningen og til 
elevmødet og drog afsted mod den højsko-
le, som jeg mente at kende, men som det, 
da jeg stod i højskolens gård, viste sig langt 
fra at være tilfældet, og jeg følte mig som på 
første dag i ‘84.

Men så hørte jeg den første klokkes klang: 
generalforsamlingen foregik i en stuven-
de fuld og kogende varm teatersal. Der var 
udover de øvrige punkter på dagsordenen 
valg til bestyrelsen med 6 poster, der skulle 
besættes. Jeg tænkte ud fra egne erfaringer 
med generalforsamlinger i andre regi, at det 
ville blive en meget lang formiddag! Og det 
blev det – men på positiv vis, fyldt med en 

begejstret energi og vilje til bestyrelsesar-
bejdet – især fra de unge mennesker: Der var 
kampvalg om hver post!

På græsset mødte jeg ingen fra min årgang, 
men jeg slog følge med nogle fra årgangene 
omkring min – og vi har mødtes til elevmødet 
siden.

Den næste klokkes klang: da festteltets dug 
ved aftenens festmiddag løftede sig under 
højskolesangene – der blev ikke kun sunget, 
men virkelig sunget igennem!
 Den mest iørefaldende klokkeklang 
var præsentationen af de tilstedeværende 
årgange, hvor ældste deltagere var fra år-
gang ‘41! Og da min årgang blev præsente-
ret, greb jeg chancen og sprang op på bæn-
ken som ene-repræsentant for F85 og fik en 
berusende hyldest fra 350 ry’ere!

Den mest iørefaldende klokkeklang var præsenta-
tionen af de tilstedeværende årgange, hvor ældste 

deltagere var fra årgang ‘41! Og da min årgang 
blev præsenteret, greb jeg chancen og sprang op 
på bænken som ene-repræsentant for F85 og fik 

en berusende hyldest fra 350 ry’ere!
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Men klokkeklangene forblev ukurante og 
uforløste de næste mange år, hvor jeg kom 
til elevmøderne – lige indtil i år, hvor jeg selv 
bragte en klokke ind i ligningen og fik den 
lagt sammen med den balinesiske klokkefor-
tælling – og det hele pludseligt spillede sam-
men og gav mening:
 ”Klokkens klang” er højskolen som 
idé, historie, ånd og fortælling, ungdom-
mens energi og vovemod kombineret med 
de ældres erfaring og visdom, skabertrang, 
fordybelse, dannelse, diskussioner, konflik-
ter, demokrati. Kort sagt: Danmark som H.C. 
Andersens eventyr om Vanddråben. ”Klok-
kens klang” er Ry Højskole som fysisk sted, 
en base for fællesskab gennem generatio-
ner. Et sted hvor Ry’erne fører en unik sam-
hørighed videre via tradition og forandring. 
”Klokkens klang” fra Ry Højskole er det, som 
man umærkeligt giver videre til ikke-ry´er 
i andre sammenhænge i den almindelige 
hverdag. 
 Nu er jeg på syttende år nok den ene-
ste fra mit hold, der deltager i elevmøderne, 
måske fordi de andre enten endnu ikke har 
hørt ”klokkens klang” fra vores fælles højsko-
leoplevelse. Eller også har de hørt “klokkens 
klang” i deres liv i andre sammenhænge og 
behøver ikke at have Ry Højskole klingende i 
deres hoveder? Men jeg er sikker på, at dem, 
der har siddet, sidder i eller brænder for at 
sidde i elevforeningens bestyrelse, er Ry’ere, 
som har hørt ”klokkens klang”.
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RY KRYDS
Af Clara Evamaj Mørch 
og Magnus Gundersen Lihn

45



Køkkenhansen
Af Mads Strange Laursen, forperson i Elevforeningens 
bestyrelse, tidligere elev E17 og Freja Ravn Nissen, næst-
forperson i Elevforeningens bestyrelse, tidligere elev F20

Der er kun én Morten Hansen. Han er 39 år 
gammel og oprindeligt fra Korsør, “Men så 
skete der jo det, der sker. Jeg mødte en pige 
fra Jylland, og så havner man i Jylland”, siger 
han og griner. Hans kone, Mette, blev færdi-
guddannet tandlæge samtidig med, at han 
blev udlært kok fra Admiral Hotel i Køben-
havn. “Og var du tandlæge dengang, så kun-
ne du enten få job i Jylland eller på Lolland. 
Så vi valgte altså Aarhus.”
 Vores idé var egentlig at interviewe 
ham i hans vante miljø, bag gryderne og 
med kniven i hånden. Men da vi en fredag 
formiddag lægger vejen forbi køkkenet til 
en snak om mad, Morten og forandringer, så 
synes den 39-årige køkkenchef, at det støjer 
og forstyrrer for meget, og han vil meget 
hellere sidde ude i den modsatte ende af 
spisesalen. 
 Med udsigt til køkkenet forenden 
fortæller han om, hvordan han startede sin 

kulinariske karriere som vikar i en kantine i 
Aarhus Nord, blev forfremmet som køkken-
chef samme sted og var der i fem år. Men 
da firmaet blev flyttet til Kina, blev kantinen 
lukket, og samtidig blev stillingen som køk-
kenchef i Ry slået op. “Jeg var egentlig slet 
ikke sikker på, at jeg ville arbejde på højskole 
med veganere, allergier og alle de hensyn. 
Men så læste jeg opslaget igen, og der var 
altså et eller andet med det højskole. Nok 
også fordi, jeg selv har gået på højskole. Og 
så søgte jeg det, kom til samtale og blev til-
budt jobbet ud af 85 ansøgere” siger han 
iført sin sortklædte kokkeuniform.  
 “Det var lidt som at starte helt forfra. 
Det første år var virkelig heftigt. Jeg starte-
de første april og efter ti dage kom FRYD, og 
pludselig stod jeg og skulle lave mad til Elev-
mødet. Altså jeg anede ikke, hvad jeg gik ind 
til …”
 I dag bor Morten i Sejs Svejbæk 
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sammen med Mette og deres to børn, Rosa 
og Julius. Der er sket mange forandringer i 
køkkenet siden første april 2018, og det er 
tydeligt, at vi snakker med en køkkenchef, 
der ved, hvad han vil.
 “Det var og er min klare ambition at 
lave mad fra bunden og bevæge os væk fra 
det brune mad. Hvis du bare åbner en pose 
fra frost og hælder det i et fad, så gider jeg 
ikke. Jeg har måske lavet lidt for meget sup-
pe, steg og is og er blevet træt af det.” 
 Som en del af sin 37-timers arbejds-
uge, underviser han også i valgfaget Ver-
densmad sammen med Ingrid Nohns. På høj-
skolens hjemmeside beskriver de faget med 
ordene “bæredygtig madlavning, smagsløg 
og fantasi”. For opskrifter bruger han ikke – 
måske kun lige, når han bager – og inspirati-
onen henter han især fra Instagram. 
 “Hvis jeg ser billeder af retter, så bli-
ver jeg inspireret. Jeg er ligesom den der 
rotte i Ratatouille. Jeg får et billede af, hvor-
dan det skal smage.” 
 Ruller man 
igennem køkkenets in-
stagramprofil @Ryhoj-
skolemad, er det en far-
vestrålende overvægt af 
grønne, økologiske og 
varierede retter, der præsenteres. Billederne 
er krydret med forskellige historier fra livet i 
køkkenet, blandt andet en festlig indvielse af 
køkkenets nye ovn, der er så stor, at et men-
neske kan stå oprejst i den. 
 “Vi elsker jo at kunne gå ud og for-

tælle eleverne historier om den mad, vi laver. 
At den gris, vi spiser, har haft et godt liv, at 
vores grøntsager er lokalt avlet, eller at vi 
serverer tempeh, som er en fermenteret so-
yabønne. Det skaber en bevidsthed, og gør 
det til en helhedsoplevelse at spise mad.” 
 Vi prøver at regne os frem til, at en 
gennemsnitlig højskoleelev spiser cirka et 
halvt kilo mad på deres tallerkner. Ganger 
man det med 120 munde er det ca. 60 kilo 
mad til hver servering. 180 kilo mad per 
dag, 1,2 tons for en hel uge. Og det er uden 
snacks, kage og mellemmåltider. 

Hvilke forandringer i madens verden ser 
du inden for højskolekøkkenet? 
“Helt klart mere grønt og mindre kød. Ud-
gangspunktet i dag er oftest vegetarisk. Og 
når man så får kød, så er det ikke nødvendig-
vis hovedemnet, men en tilbehørsdel. Vi har 
haft en årgang, hvor det var lige under 50%, 
der var vegetarer. Lige nu er det lidt mindre 

faktisk. Men det hænger 
nok sammen med, at vi 
kun serverer kød én dag 
ud af fem, så det er må-
ske ikke så nødvendigt 
at melde sig som vege-
tar. Det er nok derfor, at 

vi ikke ser, antallet af vegetarer egentlig er 
steget. Det er ikke noget, jeg har dokumen-
tation for, men det virker logisk.” 
 Højskoleelever anno 2022 efterspør-
ger retter som marokkanske Shakshouka og 
indiske Palak Paneer. Smagfulde vegetarret-

ter, som Morten kalder dem. For fire år siden 
blev det aldrig efterspurgt. Det var der ikke 
nogen, der kendte til. “Det er buddha bowl 
og ramen, der er et hit. Og når vi så en sjæl-
den gang laver mormormad, så elsker ele-
verne det, fordi de får det så sjældent. Da 
jeg startede her, da var det typisk, at vi altid 
lavede langtidsstegt kalv som hovedret til de 
store fester. Det gør vi jo ikke mere. Det er 
kun som en sjov gimmick, hvis det er til deres 
temabryllup.” 
 “Jeg har også forandret mig”, ind-
vender han efter en tænkepause. “Tidligere 
lavede jeg retter, som man byggede op om-
kring kød, men i dag kan det grønne sagtens 
være det bærende. Tidligere havde man et 
kødemne, som man byggede retter op om-
kring. I dag er det mere omkring en grønt-
sag, og hvad der så kan passe til den. Hele 
udgangspunktet for at tænke en menu har 
ændret sig for mig, og jeg synes, det er helt 
vildt fedt”, siger han.

Hvad tror du er et hit om ti år? 
“Jeg køber ikke ind på insekter, det tror jeg 
sgu ikke på. Så tror jeg mere på en eller an-
den form for planteprotein, der bliver tilført 
maden. Men jeg tror ikke, det bliver mere 
kød, end det er nu. Det vegetariske bliver 
nok mere gængs i den brede befolkning. 
Uden for vores lange ophold og under som-
merkurser for de lidt ældre, så oplever vi, at 
der er en nysgerrighed på det her. Hvis man 
kan lave vegetarmad, der ikke smager som 
om, der mangler kød, så er folk jo med på 

Jeg er ligesom den der 
rotte i Ratatouille. Jeg får 
et billede af, hvordan det 

skal smage.
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den.  Men der er måske lidt en forestilling 
om, at vegetarisk mad er virkelig sund mad. 
Og der er jo ingen, der siger, der ikke kan 
være smør, fedt og ost i en vegetarret,” siger 
Morten og tænker sig om en stund. “Altså 
det kunne være fedt, hvis man nåede dertil, 
hvor en grøntsagsret kunne være så grund-
læggende en del af ens måde at tænke mad 
på, at man kunne variere den ved at putte 
bacon i.” 
 Snakken glider videre over i fremti-
den for Ry Højskoles køkken.  
 “Jeg mangler at tage med eleverne 
ud og plukke svampe og så lave noget af 
dem. Men det er der simpelthen ikke tid til 
lige nu. Vi vil også virkelig gerne have udvi-
det vores kølerum til den dobbelte størrelse, 
for vi har næsten ikke plads til alt den mad, 
vi laver, så vi er igang med at lave en femårs-
plan for køkkenet.”
 Da vi spørger, hvad der er Mortens 
livret, så falder svaret hurtigt. Meyers op-
skrift på butter chicken, som vi også fik til 
Elevmødet. “Det er en af de få gange, jeg føl-
ger en opskrift. Den er simpelthen så god, at 
det er der ingen grund til at ændre.” 

Opskrift på Butter Chicken
Til fire personer

Marinade 
5 fed hvidløg 
3 cm frisk ingefær 
1 dl yoghurt naturel 
1 spsk salt 
½ tsk chilipulver 
2 spsk citronsaft 
½ tsk garam masala 
½ tsk gurkemeje 
¼ bundt frisk koriander 
800 g kyllingeoverlår 

Sauce 
300 g hakkede løg 
5 fed hvidløg 
3 cm frisk ingefær 
1 frisk grøn chili 
½ tsk bukkehornsfrø 
½ tsk chilipulver 
½ tsk garam masala 
1 tsk spidskommen 
½ tsk gurkemeje 
½ tsk sukker 
2 dl hønsefond 
90 g smør 
1 dåse hakkede tomater 
2 spsk citronsaft 
125 g creme fraiche 
100 g ristede cashewnødder

Desuden 
4 dl basmatiris 
Naanbrød 
Havsalt og friskkværnet peber
 ½ bundt koriander 
200 g tomater

Dagen før
Pil hvidløgene. Skræl ingefæren, og skær 
den i mindre stykker. Kom begge dele i en 
blender sammen med yoghurt, salt, chilipul-
ver, citronsaft, garam masala og gurkemeje, 
og kør til en ensartet marinade. Skyl korian-
derne, hak den fint og rør den i marinaden. 
Vend kyllingen i marinaden, dæk den til og 
sæt den i køleskabet natten over.

På dagen
Tag kyllingen op af marinaden og skrab den 
godt af med en ske – men gem al marinaden. 
Brun kyllingen på begge sider på en varm 
pande med olie eller ghee.
Lav nu sovsen. Pil løg og hvidløg, og hak lø-
gene groft. Skræl ingefæren og skær den i 
mindre stykker. Skær også chilien i mindre 
stykker. Kom de to slags løg, ingefæren og 
chilien i en blender sammen med bukke-
horn, chilipulver, gurkemeje, sukker, garam 
masala og spidskommen.
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Kom også lidt af bouillonen ned i blenderen, 
så glider den nemmere – men pas på ikke at 
komme for meget i, så massen bliver vandet. 
Blend til en ensartet masse.
Smelt smørret i en bredbundet gryde, og 
rist løgmassen grundigt. Tilsæt hakkede 
tomater, fjerkræbouillon og citronsaft sam-
men med resterne af yoghurtmarinaden fra 
kyllingen og kog godt igennem. Kom kyllin-
gestykkerne ned i sovsen og kog retten ved 
svag varme i 40-50 minutter under låg.
Kog risene efter anvisningen på posen.
Rist cashewnødderne gyldne i olie. Gem lidt 
over halvdelen til topping, og hak resten fint.
Skyl korianderne, og hak den groft. Skyl 
også tomaterne, og halver dem.

Ved servering
Kog sovsen igennem med creme fraiche 
eller fløde og cashewnødder. Smag til med 
salt og peber, og juster med citronsaft.
Server med masser af hakket koriander, de 
hele cashewnødder, halve tomater og bas-
matiris.
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Stil op til Elevforeningens bestyrelse

Foreningsarbejde, bestyrelsesposter og 
generalforsamling. Hvert år forklarer og 
fortæller vi om vores arbejde i bestyrel-
sen. Hvert år møder vi også forvirring 
og spørgsmål fra såvel 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 det her er et forsøg på et crash 
course i bestyrelsens virke, væremåde, 
og til hvordan man bliver bestyrelses-
medlem. 

Bestyrelsen er den gruppe af ni tidligere 
elever, der repræsenterer Elevforenin-
gen og alle dens medlemmer. Vores 
hovedopgave er at fortsætte og styrke 
fællesskabet mellem tidligere elever i 
højskolens ånd, og det gør vi ved hvert år 
at lave de tre arrangementer FRYD, RUF 
og Elevmødet og ved at udgive Skriftet, 
som du sidder og læser nu.

Af Mads Strange Laursen, forperson i 
Elevforeningens bestyrelse, tidligere 
elev E17

Man kan stille op, hvis man er tidligere an-
sat eller tidligere elev fra enten et langt eller 
kort kursus og samtidig er medlem af Elev-
foreningen. 
 
Der kan dog kun sidde én pr. årgang, én tid-
ligere ansat og én fra de korte kurser i be-
styrelsen. 
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 af formelle krav, og 
vi skelner ikke mellem de to titler i vores ar-
bejde.

Selve opstillingen og valget foregår i to run-
der: 
Første runde er valg til de ordinære besty-
relsesposter.  
Anden runde er valg til suppleantposter.  
 

Vores arbejde kan bedst beskrives som en 
virkelig hyggelig og social projektgruppe, 
hvor vi har forskellige roller; både de typi-
ske bestyrelsesposter som kasserer, forper-
son osv. men også roller som baransvarlig, 
RUF-koordinatorer eller som Elevmøde-ko-
ordinatorer.
 I løbet af året besøger vi højskolen 
i weekender med jævne mellemrum for at 
holde møder, hygge os, planlægge arrange-
menter 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 sidde i bestyrelsen! Opgaverne og 
ansvaret spænder vidt, mens man får indsigt 
i højskolemaskinens traditioner og ideer. Vo-
res arbejde er frivilligt men udgiftsfrit, og man 
får sine transportudgifter til skolen dækket. 
 Hvis man kunne tænke sig at være 
en del af bestyrelsen, så kan man stille op til 
Elevforeningens generalforsamling, som af-
holdes hvert år under Elevmødet. 
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Suppleant eller ordinær - uanset hvad, så 
stiller man op således:  
Først skal en ven motivere for en. Der er altså 
en anden, der på ens vegne skal rejse sig og 
fortælle, hvorfor man skal vælges ind.  
 Når alle kandidater er blevet motive-
ret, får man selv mulighed for at holde en kort 
valgtale. Begge slags taler må tage 1-1½ mi-
nut. 
 Når alle kandidater har talt, så er der 
afstemning, og valgresultatet afsløres.  
 
Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet el-
ler valgprocessen, kan du altid skrive til os 
på vores facebook-profil ‘Ry Højskoles Elev-
forening Bestyrelsen’ eller vores mail 
bestyrelsen@ryelev.dk. 

Hvis vi selv skal sige det, så er 
det virkelig skægt at sidde i 

bestyrelsen! Opgaverne og an-
svaret spænder vidt, mens man 
får indsigt i højskolemaskinens 

traditioner og ideer.
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Referat af Elevforeningens generalforsamling 
lørdag d. 6. august 2022

Igen i år kunne vi med stor glæde invi-
tere alle vores medlemmer til Elevfor-
eningens generalforsamling – og endda 
til et Elevmøde som efter endt pandemi 
atter kunne vare sine normale tre dage. 
Vi gentog sidste års succes med at afhol-
de generalforsamlingen udendørs, så 
alle, der havde lyst til at være med, kun-
ne deltage samtidig med, at de havde 
god plads at sidde på og en frisk brise 
fra Møllesø. 
 Som altid startede generalfor-
samlingen med en sang, Højskolesang-
bogens nummer 22: ”Denne Morgens 
Mulighed”. Herefter bød Elevforeningen 
velkommen til generalforsamlingen, der 
forløb over følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
Elevforeningens bestyrelse indstillede 
Søren Bang som dirigent. Dette blev 
godkendt af generalforsamlingen. Søren 
godkendte derefter dagsordenen såvel 

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

2. Forpersonens beretning
Andet punkt på dagsordenen var forperso-
nens beretning ved forperson Mads Strange 
Laursen. Årsberetningen kan findes i begyn-
delsen af dette Skrift.

3. Præsentation af årsregnskab
Bestyrelsens kasserer, Johan Kjær Houver, 
præsenterede årsregnskabet. Det blev med-
delt, at foreningens regnskabsår slutter med 
et underskud på 32.817,02 kr. Kassererens 
redegørelse for dette resultat kan findes her 
i Skriftet på de efterfølgende sider. Det blev 
desuden meddelt, at Markus Levinsen stop-
per som revisor efter flere års tro tjeneste. 
Tak for indsatsen!

Af Ida Aagaard, tidligere medlem af Elevforeningens 
bestyrelse, tidligere elev F21 og Mathies Fjord, med-
lem af Elevforeningens bestyrelse, tidligere elev F19.

4. Afsked med afgående bestyrelsesmed-
lemmer
Der blev i år taget afsked med hele fem be-
styrelsesmedlemmer: Ida Aagaard (F21), 
Katrine Jacobsen (F12), Johan Kjær Houver 
(F17), Carolina Visti Bertelsen (F16) og Anne 
Byriel (E11) – sammenlagt 19 år i bestyrelsen. 
Elevforeningen takker dem for deres kæm-
pe indsats! Med på deres videre vej fik de 
hver en lille gave, en tale og klapsalver fra de 
fremmødte. Vi glæder os til at gense jer alle 
til fremtidige arrangementer på Ry Højskole.

5. Valg til bestyrelsen
Inden valget til bestyrelsen blev sat i gang, 
forklarede dirigent Søren Bang proceduren 
for valg af bestyrelsesmedlemmer, sådan 
som den er beskrevet i Elevforeningens ved-
tægter. Først skulle de fire ordinære besty-
relsesposter, der i år var på valg, besættes. 
Herefter skulle der vælges en etårig ordinær 
bestyrelsespost, da Ida Aagaard har valgt 
at stoppe midt i sin valgperiode. Til sidst 
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skulle der vælges to suppleanter. Det var 
på forhånd blevet besluttet, at valget til den 
etårige ordinære bestyrelsespost og valget 
til suppleanterne skulle slås sammen – den 
ordinære post skulle således gå til den, der 
fik flest stemmer. For at komme på valg skal 
kandidater opstilles af et andet medlem af 
Elevforeningen. Der kan kun sidde ét besty-
relsesmedlem pr. årgang, men man kan også 
sidde i bestyrelsen som tidligere ansat eller 
på vegne af sommerkurserne. 

Til de ordinære bestyrelsesposter opstillede 
bestyrelsen til genvalg Mathies Fjord fra F19 
og Freja Ravn Nissen fra F20. Derudover blev 
Niels Olav Holst-Larsen fra F17, Lucas Alexan-
der Kock fra F20, Johannes Holm Skyum fra 
F22, Rasmus Holm Nørgaard fra E20, Thyra 
Kappel Skau fra E17 og Trisse Elisabeth Dyr-
løv Høegh fra E21 opstillet. Lucas Alexander 
Kock stillede op som tidligere medarbejder, 
mens Thyra Kappel Skau stillede op på veg-
ne af sommerkurserne. Da flere kandidater 

stillede op, end der var pladser, skulle der 
stemmes. Under afstemningen sang vi nog-
le sange. De fire ordinære pladser gik efter 
endt afstemning til Mathies Fjord, Freja Ravn 
Nissen, Thyra Kappel Skau og Trisse Elisa-
beth Dyrløv Høegh.

Til den etårige ordinære post og suppleant-
posterne blev Niels Olav Holst-Larsen, Lucas 
Alexander Kock, Johannes Holm Skyum og 
Rasmus Holm Nørgaard atter opstillet. Der-
udover blev også Sigurd Jensen fra F21 op-
stillet. Igen skulle der stemmes, og vi sang 
nogle flere sange. Efter endt afstemning 
gik den etårige ordinære bestyrelsespost til 
Lucas Alexander Kock, mens de to supple-
antposter gik til Niels Olav Holst-Larsen og 
Rasmus Holm Nørgaard.

6. Valg af revisorer
Pernille Rosa Thomsen blev genopstillet som 
revisor og genvalgt. Derudover blev afgåen-
de bestyrelsesmedlem Johan Kjær Houver 

opstillet og valgt til den anden revisorpost.

7. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

8. Præsentation af Elevfonden
Det var planlagt, at den nye Elevfond skulle 
præsenteres under generalforsamlingen. Da 
tiden dog var skredet, blev denne præsenta-
tion udskudt til søndag morgen ved Elevmø-
dets afslutning.

9. Evt.
Der blev ikke bragt noget op til evt.

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 portrætbil-
leder og konstituerede sig. Tak for i år og på 
gensyn!
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Kassererens beretning
Af Johan Kjær Houver, tidligere kasserer i 
Elevforeningens bestyrelse, tidligere elev F17

Inden gennemgangen af regnskabet neden-
for vil jeg først knytte nogle ord til regnska-
bets opsætning på næste side. Venstre halv-
del af regnskabet er en resultatopgørelse 
over Elevforeningens indtægter og udgifter, 
og højre halvdel er en oversigt over Elev-
foreningens balance, opdelt i aktiver (den 
mængde penge, foreningen besidder) og 
passiver (hvordan disse penge er finansie-
ret). Passiverne består dels af foreningens 
egenkapital – de penge, foreningen aktivt 
kan bruge – og dels af de hensatte 5-års kon-
tingenter, som frigives gradvist til egenkapi-
talen over fem år. Under både resultatopgø-
relsen og balancen fremgår regnskabet for 
regnskabsåret 2021/2022 (højre kolonne), 
som jeg her præsenterer, samt for regn-
skabsåret 2020/2021 (venstre kolonne) til 
sammenligning.

Regnskabsåret 2021/2022 løb fra 1. maj 
2021 til 30. april 2022. Ved regnskabsårets 
afslutning havde Elevforeningen en samlet 
pengebeholdning på 357,716.54 kroner. Det 
forgangne år har det igen været muligt at af-
holde stort set alle Elevforeningens arrange-

menter og aktiviteter, og det afspejler sig i 
indtægter og udgifter, som begge er højere 
end forrige år. Af samme grund er også til-
skuddet fra højskolen (til udgivelse af Skrif-
tet) og Elevforeningens tilskud til højskolen 
(til en lavere deltagerbetaling for Elevmødet) 
vendt tilbage efter at have været sprunget 
over i sidste regnskab.
 Elevmødet 2021 blev afholdt under 
omstændigheder, som dengang kun tillod 
et éndags-arrangement uden overnatning. 
Arrangementet var vanskeligere at planlæg-
ge og forudsige end normalt – blandt andet 
med hensyn til barsalget – og endte med et 
underskud på 15.598,76 kroner. På trods af 
vilkårene var det en prioritering at afholde 
Elevmødet, og for første gang i flere år kun-
ne vi dér samles flere hundrede tidligere ele-
ver til generalforsamling, årgangspræsenta-
tion og fejring.
 Transportudgifterne er mere end 
fordoblet i forhold til forrige regnskabsår. 
Det skal ses i lyset af, at det igen har været 
muligt for bestyrelsen at besøge højsko-
len regelmæssigt. Ikke desto mindre er ud-
gifterne til transport også omkring 10.000 

kroner højere end i det sammenlignelige 
regnskabsår 2018/2019. De øgede udgifter 
skyldes formentlig både en højere togbillet-
pris, at flere bor i og rejser fra København, 
samt at bestyrelsen har haft et større frem-
møde til bestyrelsesweekender i Ry og øvri-
ge møder i København.
 Posterne for diverse indtægter og 
udgifter er begge høje i regnskabsåret 
2021/2022. Under indtægterne dækker 5000 
kroner over en anonym donation til Elevfon-
den og dens kommende støtte til, at elever 
med manglende ressourcer kan komme på 
Ry Højskole. Udgifterne dækker over lyskæ-
der, drinks-dispensere til baren og tilskud 
til Ry i Byen. I arbejdet med Skriftet betaler 
vi derudover nu et højere honorar til vores 
grafiker efter mange års god og lavt betalt 
tjeneste.

Vi har i dette regnskabsår også haft enkel-
te større éngangsbeløb. Der er blevet ind-
købt 5000 kuverter for i alt 5.457,21 kroner 
til udsendelsen af Skriftet, og i kontorartikler 
har vi betalt for fire års lagringsplads i vores 
arkiv-Dropbox; et personligt betalingskort 
havde ved en fejl været tilknyttet, og det ud-
læg er nu refunderet. Udover disse éngangs-
beløb er underskuddet for Elevmødet 2021 
og de øgede transportudgifter årsagen til, 
at regnskabsåret 2021/2022 ender med et 
resultat på -32,817.02 kroner. Der er tale om 
et underskud i årsregnskabet, mens Elevfor-
eningen samlet set stadig har en stor pen-
gebeholdning, som netop kan bære et mere 
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uforudsigeligt regnskabsår som dette.

Ikke desto mindre vil bestyrelsen i det kom-
mende bestyrelsesår kigge på at hæve 
kontingentpriserne for at balancere udgif-
ter og indtægter. De udgifter, som jeg har 
gennemgået ovenfor, har efter bestyrelsens 
vurdering alle givet mening i arbejdet med 
fortsat at have et godt og tæt fællesskab for 
tidligere Ry-elever. Elevforeningens økono-
mi bør fortsat kunne bære disse sommetider 
afvigende regnskabsår og have budgetter, 
hvor udgifter og indtægter afbalancerer hin-
anden.
 Siden 2008 har 1-års kontingentet 
kostet 110 kroner, mens 5-års kontingentet 
siden dets indførelse i 2014 har kostet 350 
kroner. Men siden dengang er indkøbspri-
ser steget, og kontingenterne må nu følge 
med. Det er ikke en ændring, som er foreta-
get endnu, og det er en proces, som kræver 
tid og gode undersøgelser. Bestyrelsen vil i 
det kommende år kigge på at hæve kontin-
genterne til en fair pris, som både giver me-
ning for Elevforeningens medlemmer såvel 
som for dens økonomi. Foreløbigt er priser-
ne uændret. En kontingentændring kræver 
ifølge foreningens vedtægter ikke en god-
kendelse ved generalforsamling, men besty-
relsen har til generalforsamlingen – og nu i 
Skriftet – villet præsentere baggrunden for, 
hvorfor der vil blive kigget på kontingent-
priserne. Ved spørgsmål eller kommentarer 
kan man kontakte kasserer Lucas Alexander 
Kock eller forperson Mads Strange Laursen.
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EFTERÅR 2021
OKTOBER

Fælles studietur til Berlin  
Højskoleaften: Foredrag med Mads 
Faurschou Knudsen
Fællestime: Klaskefar

NOVEMBER

Højskoleaften: Foredrag med Hans 
Kjeldsen: “Det forunderlige univers”
Fællestime: Vores Europa med Elena 
og Peter
Højskoleaften: Koncert med Sort på 
hvidt
Fællestime: Debatmaskinen
Fælleskor med Helle Terkelsen
Fordybelsesuge
Højskoleaften: Koncert med Carsten 
Dahl
Fællestime: Foredrag med Niklas 
Olsen: ”Liberalismen”
Ryskilde festival

DECEMBER

Højskoleeftermiddag: Foredrag 
med Emma Holten: ”Feministisk 
økonomi”
Fællestime: Fries Before Guys
Fællestur til Gram Slot
Teaterforestilling med Ry Højskoles 
teaterelever: “Pitch Bitch”
Gæstedag
Koncert med pianist Tanja Zapolski
Efterårsskolen 2021 slutter

VINTER/FORÅR 2022
JANUAR

Vinterskolen 2022 begynder
Højskoleaften: Foredrag med An-
ders Leth Damgaard: ”Rav”
Fællestime: Foredrag med Fatma 
Øktem: ”Ligestilling”
Højskoleaften: Foredrag med Maya 
Ndiaye: ”Storytelling”
Fællestime: Sangen om Danmark 
med Ole Toftdahl
Trommer for alle med Jesper og 
Jeppe

Årets gang

18.-23.  
27.

29. 

3.

5.

10.

12.

13.-19.
24.

26.

26.-28.

1.

3.

8. 

11.
16.
18. 

16.
19.

21.

26. 

28. 

FEBRUAR

Teaterkoncert: “Graceland”
Fællestime: “Open Space Techno-
logy” med Torben, Jeppe, Katrine 
og Iris
Højskoleaften: Chantal al Arab
Fællestime: Debatmaskinen: ”Om 
det fælles”
Højskoleaften: Forfatteraften med 
Mads Mygind
Fællestime: Debatmaskinen om 
krænkelse planlagt af Krop og Køn
Koncert: Partyband
Fordybelsesuge
Forårsskolen 2022 begynder
Fællestime om Berlin

MARTS

Teaterkoncert: med Ry Højskoles 
musik- og teaterelever: “Night Poets”
Højskoleaften: Sangaften
Fællestime med Julie Arnfred: 
“Ukraine”
Højskoleaften: Koncert med Århus 
Jazz Orchestra: “Miles on Miles”
Fællestime: Berlin Volume 2

2.
4.

9.
11.

16.

18.

21.-25.
28.

1. 

2.
4.

9. 

11.
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Fælleskor med Helle Terkelsen
Højskoleaften: “Ikke et ord om 
ytringsfrihed”
Teaterforestilling med Søren Ruby
Fællestime: Planlægning af byg-
geweekend
Foredrag med Nils Malmros
Fælles studietur til Berlin
Højskoleaften: Foredrag om Ukra-
ine med Philip Sviatchenko

APRIL

Fællestime: Midtvejsevaluering
Højskoleaften: Foredrag med Bir-
gitte Schepelern: ”Hate crime”
Fællestime: Foredrag med Signe 
Uldbjerg Mortensen: ”Seksual-
undervisning og porno gennem 
historien”
Fællestime: Foredrag med Dorthe 
Gudmund Larsen: ”Mennesker og 
tro”
Højskoleaften: Koncert med Brazili-
an Quartet
Fællestime: Fotoforedrag med Dit-
te Haarløv Johnsen: ”Om at skabe 
en meningsfuld vej som menneske 

i en verden, som ofte kan synes 
håbløs”
FRYD 2022
Højskoleaften: ”Klimapanel: Hvad 
skal vi gøre?”
Fællestime: Bæredygtighed

MAJ

Højskoleaften: Sangaften
Ryskilde-forberedeleser
Ryskilde festival
Højskoleaften: Foredrag med Ali 
Amidi: ”Søvn”
Fordybelsesuge
Fællestime: Foredrag med Emma 
Holten: ”Feministisk økonomi”

JUNI

Teaterforestilling med Ry Højskoles 
teaterelever: ”Se nu falder vi”
Gæstedag
Forårsskolen 2022 slutter

16.

18.

21.-26.
30. 

1.
6. 

8.

12.

20. 

22.

23.-24.
27.

29.

4. 
6.
6.-8.
11.

16.-20.
25.

1.

4. 
11. 

SOMMERKURSER 2022
JUNI

Ry Classic: Tegning, Tango, Kera-
mik, Krop & Sjæl i naturen og Ro i 
kajak

JULI

Musik i Ry: Partyband, Jazz, Soul, 
Reggae & afrobeat, Trommer, Sang 
& bevægelse og Rytmisk kor
Ry for Familier: Natursafari, Musik, 
Teater, Svejs dig glad, Keramik og 
Planter & design

AUGUST

Ry uden filter: L’art pour L’art, Mod 
skibene, Real reality, Romantiske 
Relationer, Skulptopia, Toftdahls 
Tivoli, Træmænd m/k, og Ånden i 
hjernen & hjertet
Elevmøde 2022

26.-2.

3.-9.

10.-16.

29.-5.

5.-7.
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EFTERÅR 2022
AUGUST

Sensommerskolen 2022 begynder
Højskoleaften: Foredrag med 
Anders Leth Damgaard: ”Rav”
Fællestime: Fælleskor
Højskoleaften: Storytelling med 
Maya Ndiaye
Fællestime: Trommer med Jeppe Bai
Højskoleaften: Koncert med 
Abekejser

SEPTEMBER

Fællestime: “Open Space Techno-
logy” med Torben Madsen
Højskoleaften: Foredrag med forfat-
ter Mads Mygind
Fællestime: Debatmaskinen med 
Torben Madsen
Fordybelsesuge
Teaterkoncert med Ry Højskoles mu-
sik- og teaterelever: “Dollywood”
Efterårsskolen 2022 begynder
Fællestime: ”Grøn fællestime”
Højskoleaften: Foredrag med Ry 

Højskoles nye forstander Stefan 
Hollænder Kvamm: ”Om at begribe 
Ry Højskole”
Fællestime i Ry Biograf: ”Moonage 
Daydream”
Højskoleaften: Koncert med New 
Jungle Orchestra
Fællestime: Berlin forberedelser

OKTOBER

Højskoleaften: Foredrag med 
Kasper Meitil: ”Kunsten at glemme 
sig selv”
Fællestime: Berlin forberedelser
Højskoleaften: Foredrag med kli-
maaktivist Birgitte Dieget
Fællestime: ”Grøn fællestime”
Studietur til Berlin

14.
17.

19.
24.

26.
31.

2.

7.

9.

12.-16.
16. 

19.
20.
21.

23.

27.

30. 

5. 

7. 
12.

14.
17.-22.
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Elevforeningens bestyrelse 2022/2023 

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

Lucas Alexander Kock (F20)
Kasserer
lucas@ryelev.dk
Valgt ind i bestyrelsen i 2022.

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

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

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

Niels Olav Holst-Larsen (F17)
Baransvarlig
nielsolav@ryelev.dk
Valgt ind i bestyrelsen i 2022.
 

Rasmus Holm Nørgaard (E20)
Baransvarlig
rasmus@ryelev.dk
Valgt ind i bestyrelsen i 2022.

Thyra Kappel Skau (E17)
Sekretær
thyra@ryelev.dk
Valgt ind i bestyrelsen i 2022.

Trisse Elisabeth Dyrløv Høegh (E21)
Some- & Webansvarlig
trisse@ryelev.dk
Valgt ind i bestyrelsen i 2022.
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