SKRIFTET 2019

Indhold

Redaktion:
Anne Byriel Christensen
Petrea Hvidberg Conradsen
Mathies Vestergaard Fjord
Johan Kjær Houver
Ole Toftdahl
Skribenter:
Ole Toftdahl
Jeppe Bay Lynggaard
Gertrud Højlund
Anne Byriel Christensen
Petrea Hvidberg Conradsen
Mathies Vestergaard Fjord
Carolina Visti

2

Sarah Strunge
Pernille Hedegaard
Jacob Hofmann Andersen
Søren Bang
Torben Skovlund Madsen
Jens Jensen
Kristine Mørk
Margit Korsholm
Foto:
Clara Evamaj Mørch
Tine Engedal
Jacob Hofmann Andersen
Frida Tranum Nielsen
Roar Mikkel Holmberg Rasmussen

Bjørk Astrup Søfelt
Jonathan Sørensen
Nina Caroline Høj Illum
Mathies Vestergaard Fjord
Layout:
Julie Bai

Tryk:
Skabertrang, Silkeborg
Ry Højskole:
Klostervej 36, 8680 Ry
Tlf.: 8689 1888
kontoret@ryhojskole.dk
www.ryhojskole.dk
Elevforeningen:
bestyrelsen@ryelev.dk
www.ryelev.dk

4
6
10
13
15
21
25
26
28
33
36
37
40
44
47
49
50
51
54
56
60
62

Forord
Forpersonens beretning 2019
Dem og os – du og jeg
Sang: I mit grænseland
Forstanderens beretning
Grænselandsdilemmaer
FRYD 2020
Verden Omkring Os
Emancipation eller en mindre verden?
RY UDEN FILTER 2020
Michelle er ude på mit floor
Hvis – Så
Gentagelsen som mødet med livet
En god ven kan to ting: lytte, og sige stop
Højskole på kunstgræs
Ry Kryds
Elevmøde 2020
Referat af Elevforeningens generalforsamling
Kassererens beretning 2019
Årets gang
Elevbilleder
Elevforeningens bestyrelse

3

Forord

Allerede i det tidlige forår valgte vi, at temaet for dette års
Skriftet skulle være grænser. Et
tema, der på bogstaveligste vis
kan dele vandene.

Af Elevforeningens bestyrelse

Endnu et år er gået på Ry Højskole. 2020 venter lige om hjørnet, og med det ikke bare et
nyt år, men også et nyt årti. Skolen ser anderledes ud, end den gjorde for bare ti år
siden. Træer er blevet fældet og nye plantet,
nye bygninger er skudt op, hvor andre før har
stået, og i spisesalen må der siges at blive
serveret en del mere vegetarmad end tidligere. Spørger du to elever, der har gået på
Ry Højskole med ti års mellemrum, kan de
sandsynligvis godt blive enige om, at der er
sket en del. Og så alligevel. Sommerdagene
i Ry vil nok altid være lange og solrige, og
mørke november-aftener vil fortsat blive
tilbragt indendørs foran den knitrende ild i
pejsestuen. Nogle ting forandrer sig heldigvis ikke.
Allerede i det tidlige forår valgte vi, at temaet for dette års Skriftet skulle være grænser.

4

Et tema, der på bogstaveligste vis kan dele
vandene.
Vi bringer en beretning fra det nordlige Skotland, hvor tidligere elev fra F15,
Jacob Hofmann Andersen, oplever udviklingen af Brexit på allernærmeste hold. Petrea Hvidberg Conradsen, medlem af Elevforeningens bestyrelse og tidligere elev fra
E18, har skrevet et debatindlæg om grænseoverskridende opførsel og overgreb blandt
venner. Forårsholdets interrailtur på tværs
af Europas (endnu) delvist åbne grænser er
blevet til indlægget ‘Verden Omkring Os’ af
Pernille Hedegaard. Og sådan fortsætter det
faktisk.
For grænser tager mange former. På
dette års Elevmøde kunne man opleve journalist Gertrud Højlund, datter af tidligere forstander Niels Højlund, tale om grænselandsdilemmaer. Efter foredraget stod det klart, at

vi selv blandt venner ikke altid er enige om,
hvor grænsen går og hvem, der har lov til at
definere den. Du kan læse en forkortet udgave af foredraget længere fremme i Skriftet.
Til årets generalforsamling blev
det vedtaget, at betegnelserne formand og
næstformand for fremtiden erstattes af forperson og næstforperson i Elevforeningens
vedtægter. Som afsenderen bag ændringsforslaget, er vi i Elevforeningens bestyrelse
naturligvis glade for resultatet, som, vi synes, bidrager til et øget fokus på ligestilling
og samtidig følger samfundets og sprogets
udvikling. Det var ligeledes spændende at
opleve den debat, som forslaget affødte, og
den entusiasme, hvormed der blev argumenteret både for og imod, blandt Elevforeningens medlemmer. For selvom grænserne let
kan blive trukket hårdt op i en sådan diskussion, markerer de heldigvis ikke kun vores

forskelligheder og uenigheder. Grænserne
mellem os fungerer også som mødesteder,
og så længe vi holder os fra høje mure og
pigtrådshegn, beviser de, at vi godt kan tåle
at være uenige en gang imellem.
Til sidst skal der lyde en stor tak til alle, der
har bidraget til Skriftet i år. Du sidder lige nu
med resultatet i din hånd. Skriftet 2019 bliver
det sidste af sin slags i dette årti, og markerer på én gang grænsen til noget nyt, men
heldigvis også mere af det samme. Vi glæder
os til at se jer til et nyt Elevforeningsår!
God fornøjelse!
Elevforeningens bestyrelse
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Forpersonens beretning 2019
Af Jeppe Bay Lynggaard, Forperson
i Elevforeningens bestyrelse, tidligere elev F15

Kære alle sammen
Hjertelig velkommen til Ry Højskoles Elevforenings generalforsamling 2019. Jeg håber,
alle har fundet en plads og har fået udleveret
stemmesedler til senere.
Jeg er glad for at se den store opbakning, I giver os og denne forening. Den
store deltagelse her i dag viser, at vi har nogle aktive og interesserede medlemmer, som
gerne vil være en del af, hvordan Elevforeningen skal udvikle sig. Det er jeg glad for.
Det er netop jer, som bestemmer, hvem der
skal sidde i bestyrelsen.
I år er vi næsten ligeså mange, som
vi var for to år siden til skolens 125-års jubilæum. Det tror jeg ikke, vi havde regnet med
dengang. At vi er så mange, skaber selvfølgelig nogle logistiske udfordringer, og jeg
vil derfor bede jer pænt om til tider at have
tålmodighed. Vi har desværre været nødt til
at afvise rigtig mange, som ikke fik tilmeldt

6

sig før fristen. Det bliver vi nødt til at fortsætte med fremover for at sikre, at der kan gøres
plads til alle; i krogene og under middagen
i aften. Anne, Maja og Sarah har siddet hele
ugen på kontoret for at imødekomme de
logistiske hensyn, så vi igen kan få en uforglemmelig weekend sammen. Som hjælp i
løbet af weekenden har vi 23 hjælpere, der
yder et kæmpe stykke arbejde, og I må til tider give dem lidt ekstra plads. De er her for
at gøre weekenden bedre for os alle. En stor
tak skal der lyde til hjælperne.
I december sendte vi på vanlig vis
Skriftet ud. Det var under temaet ”værdi”,
som bød på mange spændende bidrag.
Det viste sig, at ordet “værdi” kan tillægges
mange forskellige fortolkninger, der både
omhandler individuel og samfundsmæssig
værdi. Højskolens værdier bygger på fællesskab, tillid, frisind og nærvær, og jeg tror
personligt, at det er værdier, som er grund-

sten for et værdifuldt samfund. For første
gang sendte vi Skriftet ud på genbrugspapir,
hvilket jeg syntes, gjorde det mere lækkert
at sidde med. I år arbejder vi ud fra temaet
“grænser”, som er virkelig interessant i en
tid, hvor nationalstater melder sig ud af fællesskaber og trækker deres grænser op, og
hvor det forhåbentlig er blevet nemmere at
udtrykke sig, hvis ens egne grænser bliver
overtrådt. Jeg glæder mig til at se, hvad der
kommer ud af det. Jeg håber, I selvfølgelig
også nyder bare at bladre gennem siderne
og se de dejlige billeder fra skolen og dens
hverdag.
Det forgangne bestyrelsesår er forløbet smurt, og det takket være resten af
bestyrelsen, som har grebet og påtaget sig
alle opgaverne med åbne arme. Vigtigst af
alt har dog været de åbne sind og snaksalige elever, vi har mødt på henholdsvis E18
og F19. Det betyder utrolig meget for os, at

Vigtigst af alt har dog været de
åbne sind og snaksalige elever,
vi har mødt på henholdsvis
E18 og F19. Det betyder utrolig
meget for os, at vi kan mærke,
at vi er velkomne, når vi enten
kommer og skal holde møde eller afholde vagtlærerweekend.

vi kan mærke, at vi
er velkomne, når vi
enten kommer og
skal holde møde eller afholde vagtlærerweekend. Så en stor tak til jer for at tage
så godt imod os og velkommen i det fineste
selskab, som tidligere elev på Ry Højskole.
I april afholdt vi FRYD, og vi havde
igen allieret os med forårsholdet, som var
med til at sørge for, at gæsterne havde et
fantastisk døgn på skolen. De havde blandt
andet arrangeret lagkageløb, sangtime og
limbo-glidebane, som foregik om eftermiddagen, inden vi blev samlet 400 mennesker
lørdag aften til festmiddagen. Herefter stod
den på dans, sved og drinks. Det var dejligt
at se jer, der deltog i den weekend.
For præcis 24 timer siden afsluttede vi Ry Uden Filter 2019. Det har været en
uge fyldt med energi, motiverede værter og

skønne kursister, der
har været udsat for
lidt af hvert. Nogle
har rejst gennem tiden, de lystige svende har lært at skyde med bue og pil, der er
blevet sanset og danset og vi har set bjørnefødsler. Alt i mens har piraterne og mafiaen
bestjålet og bekæmpet hinanden. Tak til de
fantastiske værter, der skabte de bedst tænkelige rammer for kursisterne.
Vi har i det forgangne år startet
et samarbejde med skolen om at deltage i
Copenhagen Pride på Højskolernes bus.
Skolen sørger for det organisatoriske, og vi
hjælper til med at repræsentere skolen. Sidste år deltog Katrine og var med på vognen
i optoget, og i år har Philip valgt at deltage.
Hvis man har lyst til at være med i paraden, få
en t-shirt og en goodiebag og repræsentere
Ry Højskole, så kan man fange enten Philip
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Der ligger en stor forventningsglæde i ugerne op til,
hvor jeg går og glæder mig til at dele fællesskabet
med jer. Og i lige så høj grad glæder jeg mig bare
til at være tilskuer til, hvordan I allesammen nyder
skolen og hinandens selskab.
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eller mig. Det foregår d. 17. august i København. Vi vil også i løbet af næste uge lave et
opslag på Facebook, om hvordan man kan
tilmelde sig paraden. Ligeledes deltog vi i år
under Roskilde Festival i et stort menneskebanner, der var et opråb om mere solidaritet
på festivalen og i samfundet generelt. Vi håber, at vi kan fortsætte dette samarbejde og
blive mere tydelige rundt omkring i landet.
Som I nok har set, har vi sendt et forslag til vedtægtsændringer ud sammen med
sommerhilsenen. Vores forslag lyder på at
ændre bestyrelsesposternes navne, så det
fremover vil komme til hedde henholdsvis
forperson og næstforperson. Det gør vi, fordi vi mener, kønnet ikke har betydning for,
hvem der bestrider de forskellige poster, og
vi vil gerne gøre sproget og posterne mere
inkluderende. Ligeledes vil vi gerne bakke
op om den kulturændring, vi ser omkring os.
Vi håber, I vil stemme for vores forslag.
Der er noget over dette sted, som

gør, at jeg hver gang - ligegyldigt mit humør
- glæder mig til at ankomme. En stor del af
glæden ved at være her, starter for mig allerede inden, jeg overhovedet er ankommet.
Der ligger en stor forventningsglæde i ugerne op til, hvor jeg går og glæder mig til at
dele fællesskabet med jer. Og i lige så høj
grad glæder jeg mig bare til at være tilskuer til, hvordan I allesammen nyder skolen og
hinandens selskab.
Jeg er utrolig stolt over at repræsentere en Elevforening, som år for år vokser sig
større, og hvor I bliver ved med at vende tilbage til vores arrangementer. Uden jer havde der ikke været noget os.
Til sidst vil jeg benytte muligheden
til at takke resten af bestyrelsen, som lægger
en masse kræfter og tid i arbejdet i foreningen. De skal have en stor tak og en klapsalve.
Godt Elevmøde!
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DEM OG OS – DU OG JEG
Verdens historie rummer én konflikt
over dem alle, der kan udtrykkes som
et forhold mellem dem og os. – De der
hører til, og de der ikke gør.

Af Torben Skovlund Madsen, højskolelærer og Ole Toftdahl, forstander –
begge på Ry Højskole

Hvis du går over mine grænser skal du vide,
at du tumler ind i mit private rum.
Man kunne tro, det var et statement i #metoo-kampagnen, der eksploderede i Hollywood i efteråret 2017.
Men det er det ikke. Det er første strofe fra
den sang, Lars Lilholt skrev til grundlovsmødet på Himmelbjerget den 5. juni 2016.
Mødet på bjerget havde temaet grænser, ligesom denne udgave af Skriftet.
Sangen har melodi af Nikolaj Busk og afslutter dette indlæg.
Den umiddelbare historiske baggrund var
motorvejsflygtninge, Angela Merkels klare melding: Wir schaffen das og det politi-
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ske krav om grænsebomme ved Danmarks
grænser. I hele Europa lukkede landene i
2016 et efter et deres grænser.
EU forhandlede med de Nordafrikanske lande og med Tyrkiet, og siden har EU betalt
store beløb til disse lande for at tilbageholde
mennesker på flugt.
Problemstillingen om migranter og flygtninge er kompleks. Klimaflygtninge vil snart
udfordre alle verdens lande og befolkninger
voldsomt.
Verdens historie rummer én konflikt over
dem alle, der kan udtrykkes som et forhold
mellem dem og os. – De der hører til, og de
der ikke gør.

Vi ville gerne synge os igennem problemstillingen, da vi mødtes på Himmelbjerget.
Lars Lilholt sagde ja til opgaven, - at skrive
en højskolesang om grænser. Måske sagde
han mest ja, fordi vi havde bedt Nikolaj Busk
fra Dreamers Cirkus om at skrive melodien.
Det var et samarbejde, han glædede sig til.
Da han gik i gang, fortrød han sit løfte, for
han var begyndt præcis i den dem og os fortælling, der blev båret frem over alt.
Når vi ved det, er det, fordi han inviterede
os med i skriveværkstedet. Han behøvede
sparring for ikke at fare vild i den kontekst,
de fleste bekræftede hinanden i. Han opdagede nemlig undervejs, at dem og os tilgangen bragte ham ud i holdninger og konsekvenser, han ikke kunne stå inde for.

Det er dem og os tilgangen, der skaber konflikterne. Den er fordommenes holdeplads.
Den fritager os fra et personligt ansvar. Den
dehumaniserer.
Dem og os skaber grobund for racisme,
dæmonisering og krig. Dem og os fører til
grænsebomme, kontrol og mistillid.
Lilholt baksede med sproget, og pludselig
kom ordet hjertebom til ham.
Hjertebom er ligesom dumsmart et ord, vi
straks forstår. Ord kan rumme en masse fortællinger, der aktiveres straks, vi hører dem.
Det er poesiens væsen.
Med hjertebommen skifter perspektivet.
Dem og os bliver til du og jeg. Et du og jeg
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I mit grænseland
1.

Hvis du går over mine grænser skal du vide
At du tumler ind i mit private rum
Hvis jeg ikke får dig gjort det klart i tide
vil du støde mod min hjertebom
men min grænse den kan åbnes eller flyttes
hvis du ser mig og min uro og du kan
acceptere at min åbenhed beskyttes
kan vi mødes i mit grænseland

2.

og når jeg hæver bommen prøver jeg at sige
kom og mød mig på det sted jeg hører til
her hos mig der fødes mand og kvinde lige
du må tro på hvilken Gud du vil
jeg blir usikker og bange og jeg tvivler
når jeg flytter mig og åbner det jeg kan
når de grænseløse fire vinde hvirvler
støvet op midt i mit grænseland

3.

og som historie og sprog og relationer
integrerer mennesker der kom og gik
så er evnen til at lytte og forundres
nok det allersmukkeste jeg fik
ser du ærligheden selv kan aldrig tie
prøv og lyt og vær så tydelig du kan
og det rådvildheden prøver på at sige
er en frihed i mit grænseland

4.

jeg tror og håber ikke hjertebommen binder
for jeg låner håb fra åbenheden selv
og fra tilliden der meget let forsvinder
når jeg lukker døren med et smæld
men min grænse den kan åbnes eller flyttes
hvis du ser mig og min uro og du kan
acceptere at min åbenhed beskyttes
kan vi mødes i mit grænseland

Med hjertebommen skifter
perspektivet. Dem og os
bliver til du og jeg.

må afstå fra generaliseringer. Det er dig, der
møder den anden. Du bliver personlig ansvarlig i mødet. Skal det lykkes, må det naturligvis ske i gensidig respekt.
Grænselandet er stedet, hvor vi mødes og
kan ændre noget. Grænser kan flyttes, men
jo ikke nødvendigvis. Vi har lov at insistere,
- sige hertil og ikke længere. Der er jo grænser. Lilholt blev klar over nogle af hans.
Ligestilling, religionsfrihed og tillid hører til
begreber, han insisterer på, men hele tiden i
et du og jeg perspektiv.
Hvis du går over mine grænser skal du vide,
at du tumler ind i mit private rum.
Hvis jeg ikke får dig gjort det klart i tide,
vil du støde mod min hjertebom,
men min grænse den kan åbnes eller flyttes
hvis du ser mig og min uro og du kan
acceptere at min åbenhed beskyttes
kan vi mødes i mit grænseland.
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Ligestilling, religionsfrihed og tillid er ikke
truet af flygtninge på motorvejen, Truslen
består i den dehumanisering og dæmonisering af de fremmede, som Dem og os retorikken afstedkommer.
Lars Lilholt vedkender sig sin frygt og usikkerhed. Han besinder sig på, hvad det er væsentligt og sætter sine grænser. Blandt det
væsentlige finder han begreber som tillid,
åbenhed, håb og ikke mindst evnen til at forundres over det nye, man møder.
Bare nu ikke hjertebommen binder, skriver
han. Men skulle det ske, så er der jo hjælp at
hente. Et du og et jeg mødes altid i grænselandet. Tror man på tillid og åbenhed, er mødet ikke ensidigt men gensidigt. Ellers er der
jo ikke tale om et møde. Man er ikke alene.
Der er netop både et jeg og et du.
Vi har indsendt sangen til det sangbogsudvalg, der lige nu redigerer den kommende

udgave af højskolesangbogen. Der er jo
grænser for hvor mange nye, der kan komme
med. Vi tror og håber, den her får lov.

Lars Lilholt.
Lilholt. Skrevet
Skrevet til
Democracyi ianledning
anledningafafgrundlovsmødet
grundlovsmødetpå
på Himmelbjerget
Himmelbjerget
Lars
til Hotel
Hoteldemocracy
2016.
2016

13

I mit grænseland
Nikolaj Busk 2016
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Den gule eller den grønne?
Der findes i Festen af Thomas Vinterberg en
gul og en grøn tale.
Den grønne er sandheds-talen. Hvad den
gule indeholdt, har vi aldrig fået at vide.
Hvis man tænder for nyhederne, lyder den
grønne tale lige nu sådan her:
Den grønne
Tyrkiet har lige angrebet kurderne. De har
opgivet at passe på de IS-krigere, som de
nedkæmpede på vegne af alle andre. Kurderne har derfor bedt deres arvefjende Assad om hjælp. Hvis europæerne protesterer
over for Tyrkiet, sender Erdogan flygtningene efter os. Europæerne vidste, at det ville
ske. Nu er det Putin, der bestemmer.
– Sådan kunne den grønne tale begynde.
Den gule
Man kunne jo vælge den gule. Den rummer
også en del sandt.

For 11 år siden bredte der sig en særlig følelse af håb og tro på fremtiden. Obama var
blevet valgt til præsident. Vi sagde yes we
can og forestillede os, at verden ville blive et
bedre sted for de mange.
På trods af, at verden for tiden regeres af
folk som Xi Jinping, Putin, Erdogan, Assad,
Trump, Johnson osv., og på trods af at havene hele tiden stiger hurtigere end forudset,
så har jeg det alligevel ligesom i efteråret
2009.
Der har lige været FN konference, og 65 lande har sammen udvidet deres ambitioner for
indsatsen mod CO2-udledninger. 100 borgmestre fra verdens storbyer har netop holdt
C40-møde i København og vedtaget nye
mål.
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Når jeg tænker mig om, bør jeg hver dag
samfundsglæde mig over, at Ry Højskole findes. Det er nemlig samfundets fortjeneste.
Folk i mange lande forener sig om en fælles
klimadagsorden, og næsten alle Folketingets partier ønsker, at vi i Danmark skal nå en
CO2-reduktion på 70% i 2030.
Mette Frederiksens hold har lige fundet 11
milliarder ekstra i rådighedsbeløb. Uddannelserne og højskolerne skal ikke længere
spare 2% i 2020 og 2021.
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Samfundsglæde
Der er vist en fornyelse i det danske sprog.
Det er en god idé, med sådan et ord, hvis vi
fortsat skal have håb om at udvikle fællesskabet. Ord skaber som bekendt ofte, hvad de
nævner.

Her er der, indrømmet, et hop i proportionerne, men jeg mærker håb og glæde. Det
har jeg lyst til at dele. I går dumpede Tor Nørretranders nyeste bog med titlen Samfundsglæde i postkassen. Så han har det nok lige
sådan. Han minder os om, at der er meget at
være glade for, ikke i et konservativt ærinde,
men snarere i et taknemmeligheds-ærinde.
Hans efterord lyder i uddrag sådan her:

Når jeg tænker mig om, bør jeg hver dag
samfundsglæde mig over, at Ry Højskole findes. Det er nemlig samfundets fortjeneste.
Selv om vi i 5-6 år har skullet spare, så er det
jo samfundet, der har gjort det muligt at højskoler findes. Jeg vil gerne være med til at
tale samfundet op.
Der er belæg for at tale fællesskaber op.
Sammen forandrer vi tilstande på ingen tid,
fordi vi gør det sammen og vil det sammen.
Jeg vælger den gule tale, fordi verden har
brug for den.

Jeg elsker samfundet. Jeg kan ikke leve uden.
Det fylder mig med en følelse af tilhør, omsorg og tilbagevendende irritation. Ligesom
min familie.
...
Jeg elsker samfundet. JES!

Eleverne
Ry-bussen er netop kørt af sted med efterårseleverne. Dem er vi meget begejstrede
for – ligesom vi var det for forårsholdet. Det
er ikke spor svært at finde glæden sammen
med højskoleelever.

For tiden afholder vi medarbejdersamtaler,
de såkaldte MUS-samtaler. Vi har en samtaleskabelon med bestemte spørgsmål, som
vi forsøger at besvare. Et af spørgsmålene
lyder en smule ledende: Hvad er det bedste
ved Ry Højskole? Medarbejdernes svar er ret
entydigt: eleverne.
Og der er heldigvis rigtig mange af dem.
Der er så mange, at vi må sende en del af
dem videre til andre skoler. Pigerne melder
sig først, så kønsfordelingen bliver lidt skæv.
Drengene er der - de kommer bare for sent.
Nu betyder køn jo ikke så meget… men hvis
I kender nogle drenge, der vil til Ry, må I gerne bede dem gøre noget ved det.
Når uddannelserne tilbyder pladser lige før
semesterstart, betyder det, at vores ventelister skal aktiveres. Som regel er det for sent.
De, der ventede på en plads på Ry, har selvfølgelig fundet andre højskoler. I januar kom
der på den måde fem ledige pladser blot en
uge før start. På bare et døgn havde I - gamle
elever - spredt budskabet så vidt og bredt, at
pladserne igen var besat. Helt så let gik det

ikke, da det samme skete i dette efterår.
Tak for jeres hjælp! Den har helt afgørende
betydning. Vi får helt sikkert brug for den
mange gange igen.
Fagene
Vi har ændret en smule i skemaet fra det
kommende forår. Hvor man tidligere kunne
vælge Keramik på kunstlinjen om foråret og
Billedkunst om efteråret i de første seks eller
syv uger, kan man nu vælge mellem begge.
Det betyder, at der er plads til mindst 15 elever mere. Men det er ikke meningen, vi skal
være flere. Ideen er at få en bedre fordeling
mellem fagene og undgå at afvise elever,
der gerne vil til Ry, men møder udsolgte hovedfag. Og så er der for øvrigt meget stor
søgning til begge fag.
Ugekurser
Sommeren byder stadig på ugekurser i juli.
De har hver deres målgruppe. Uge 27 hedder Ry Classic og henvender sig bredt. Sidste
år udvidede vi med et keramisk kursus (raku).
Det havde længe været efterspurgt. I 2020

Der er belæg for at tale fællesskaber
op. Sammen forandrer vi tilstande
på ingen tid, fordi vi gør det sammen og vil det sammen. Jeg vælger
den gule tale, fordi verden har brug
for den.

tilføjer vi Krop
og sjæl i naturen.
Uge 28 er Musik i
Ry. Her udvider vi
i år med Rap og
freestyle rap, og
det er Frederik Wium Klaskefar, der skal kaste med rimene.
Uge 29 hedder Ry for familier, og her
blander 3 generationer sig fint med hinanden i en række emnegrupper, der også er
klassiske fag på Ry Højskole. Og så er der
Ry Uden Filter, der fandt sted første gang i
2000. Til sommer er det derfor 21. gang det
finder sted.

Sommerkurserne i juli henvender sig til alle,
og kender I nogen, der skal med, må I også
her gerne fortælle, at de ikke skal udsætte
deres tilmeldinger.
Kunstlokalerne og kontoret har haft
flyttedag.
Det skete i marts. Vi legede myretue. 93 forårselever gik tre gange hen over Dækket og
Broen, inden alle pensler, staffelier, blom-

ster, den prikkede sofa og alt det
andet, havde fået
nyt hjemsted.
Mange af jer
så til Elevmødet,
hvordan kontorer og faglokaler har indtaget
den gamle hovedbygning. På 1. sal, hvor Gul
Gang og lejligheden lå indtil for nylig, har
vi indrettet det nye kunst- og designlokale,
med plads til Billedkunst, Hot skrot og andre
kunstfag. Et stort, dejligt, lyst rum med kviste, lysindfald og udsigt til både byen, søen
og skoven. I stuen er der kontorer, lærerværelse og fotolokale. Café Sommersol er stadig Café Sommersol, og snart vil den blive
udvidet med dele af det gamle pedelværksted.
Brugsen har fået nyt tag
Fra 1915 – 1963 boede Brugsen i Brugsen.
Så flyttede den hen, hvor Ry Bibliotek nu er
etableret.
I 1967 blev den indlemmet i Ry Højskole. I
marts tog håndværkerne fat på en ombygning, og medens dette skrift var på vej til je-
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Nu betyder køn jo ikke så meget… men hvis I kender nogle
drenge, der vil til Ry, må I gerne
bede dem gøre noget ved det.
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res postkasser, afleverede de igen. Det nye
Brugsen står klar til brug fra januar.

Vi glæder os til at tage det hele i brug, når
forårsholdet 2020 ankommer i januar.

Det gamle skifertag er blevet et nyt skifertag
i stil med Bakkehusets og hovedbygningens.
I de to øverste etager er der etableret 16 sengepladser fordelt på syv elevværelser. Der er
indrettet et stort fællesrum med lysindfald
fra både Klostervej og gårdspladsen. Der er
direkte forbindelse til Folkevang på begge
etager, og herfra videre til Bakkehuset og
hovedbygningen.

Folkevang må vente
Det kunne være oplagt at fortsætte. Vi mangler et nyt tag på Folkevang. Men vi holder en
lille pause. Vi vil gerne have en ny vurdering
af, hvad det koster, og vi har brug for at nogen hjælper os. Vi har de sidste tre år brugt
50 millioner kroner på Klostervejs huse.
De 30 har vi fået foræret. De seks var vores
egne. De sidste har vi lånt.

Værelserne er lyse og rummelige. Og så
har Kvickly netop foræret os FDB-møbler til
både værelser og fællesrum. Der er tale om
design- og kvalitetsmøbler, og vi er meget
taknemmelige for hjælpen. Alternativt havde
det været genbrugsbutikkerne.

Medarbejderne
Der sker meget med bygningerne, og der er
også på medarbejdersiden nyt at berette.

Stueetagen, hvor kontorer og lærerværelse
lå, er sammen med gangen i Folkevang blevet det nye keramikværksted. Der er tale om
en væsentlig udvidelse af pladsen. Alle, der
har været på keramikholdet de senere år, er
klar over, at det var stærkt tiltrængt.

De som deltog i Elevmødet i august – og
det var der jo 650, der gjorde – var med til
at sende Bendt Svendsen godt af sted fra sin
trofaste og engagerede indsats på Ry Højskole. Midt i juli havde han sin sidste arbejdsdag efter næsten 39 år som pedel. Han ved
hvor rørene er gravet ned, hvor ledningerne
er trukket, hvor kloakken sandsynligvis vil
give problemer. Uden Bendt er der megen

viden, der igen skal bygges op. Heldigvis er
han ikke langt væk, og det hænder at vi må
ringe til ham. Bendt fik til Elevmødet stående
bifald fredag aften og igen lørdag efter direktionen af hurraerne for Ry Højskole. Ugen
efter var der afskedsreception i spisesalen
med deltagelse af familie, venner, kolleger
og håndværkere.
Sammen med Bendt sluttede også Ulrik
Holm, der i næsten 9 år har assisteret som
pedel. Han vil blive husket både for sin faglige dygtighed som tømrer, men også for sine
mange rim og skolen for almen dannelse,
hvor han under meddelelser om middagen
underviste i alt fra koppejagt til støvsugerkendskab. Ulrik fik et tilbud, han ikke kunne
modstå, og er vendt tilbage til sin metier
som tømrer.
Og samme dag, fredagen på musikkurset i
juli, havde også Helene Olsen sin sidste dag
i køkkenet.
Helene har især været med til at udvikle det indiske køkken og den veganske
mad på menukortet. I efteråret 2018 måtte

hun sygemeldes med en diskusprolaps, kom
sig og var fra marts 2019 tilbage. Hurtigt
konstaterede hun imidlertid, at højskolekøkkenet måske ikke længere var den rigtige
udfordring til kroppen. Stor tak til Helene for
et rigtig godt samarbejde.
Ingrid Hjortlund Nohns hjalp os, mens Helene var sygemeldt. Vi nåede netop at sige
farvel til hende, inden vi fik brug for hende
igen. Ingrid sagde ja, da vi gik på headhunting. Køkkenet er derfor på plads igen med
Morten Hansen som køkkenleder og Mette
Korsgaard, Ingrid Nohns, Anja Strunge og
Lisbeth Holm ved siden af sig.
Søren Bresling har forladt sin plads i køkkenet og er, udover at undervise i foto, blevet
medpedel.
Det er han med vores nye pedel
Kenneth Tække, der debuterede i ugen op til
Elevmødet.
Kenneth kommer fra en stilling som underviser i ejendomsservice på Aarhus Tech. Han
er uddannet elektriker, har tidligere været

pedel på Katedralskolen i Viborg og SOSU-assistentskolen i Silkeborg. Kenneth er
47 år og bor med sin familie i Kjellerup.
Annemarie Cæsar, der er vores oldfrue, er
netop gået på barsel og skal i december
føde sit tredje barn. Vi siger pøj pøj til Annemarie og senere sjove lyde til den nyfødte.
Helle P. Andersen er netop begyndt i barselsvikariat for Annemarie. Helle kommer fra en
lignende stilling i Bestseller i Århus og har
masser af erfaring med sig.
Pedel, køkken og rengøring er forandret.
Det betyder, at der ofte spørges hvorfor vi
gør, som vi gør. Den slags er spændende.
På kontoret er den store forandring kontoret. Det er stadig Kirsten Hansen der styrer
økonomien og Margit Korsholm, der administrerer eleverne. Men de gør det i nye omgivelser. Kontoret ligger ikke længere i det ene
hjørne af skolen, men lige i midten. Døren
står som regel åben, og når man ankommer
gennem den nye hovedindgang, er man ikke
i tvivl om, hvor man kan henvende sig.

I karnappen har jeg fået kontor med lys og
plads, og længere fremme i det, der engang
var bibliotek, ligger det nye lærerværelse.
Her er besætningen som sidst. Vi møder fortsat Lene Friislund, Jeppe Graugaard, Johan
Elm Mikkelsen, Brian Hansen, Jesper O. Jacobsen, Helle Terkelsen, Jeppe Bai, Torben
Skovlund Madsen, Inge Ørntoft og Mathias
Nilsson. I Friluftsliv og Keramik har vi glæde
af Lisette Møller-Nielsen og Helena Rathje,
der afløste Maria Halding og Birgit-Marie
Østerby i august.
Bestyrelserne
Stor tak til både Elevforeningens og skolens
bestyrelse. Til Elevforeningen for konstant at
sikre, at de gamle og de nyeste elever hører
sammen, vender tilbage eller på anden vis
deltager i vores fællesskab. Og til skolens
bestyrelse for sparring, rådgivning og ansvar, ikke mindst i forbindelse med murstenene og millionerne.
Rigtig glædelig jul og godt nytår.
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GRÆNSELANDSDILEMMAER
Af Gertrud Højlund, journalist og tv-vært

Grænse. Et lille ord, der foregiver at være
definitivt. HER GÅR GRÆNSEN, men som i
mange henseender kaster gråzoner, grænselande og forhandlingsmuligheder af sig.
For hvem bestemmer egentlig, hvor grænserne går?

20

ung og voksen på denne matrikel. Jeg kender historien, omgangsformen, de sange vi
synger, og jeg ved nogenlunde, hvorfor vi
gør det hele, selvom jeg aldrig ved, hvad resultatet bliver.

Jeg har lidt på fornemmelsen, at jeg måske
kunne have valgt at sige noget, der faldt i
bedre jord, men konsensus kan jo godt blive
lidt klaustrofobisk. Så nu prøver jeg at udfordre mine egne og måske dine overbevisninger. Til gengæld er jeg hverken kommet her i
dag for at få ret eller få fred, så du er velkommen til at synes, at jeg tager helt fejl i mine
følgende betragtninger. Måske har du ret.

Jeg kan huske, da jeg som helt lille spurgte
mine forældre, hvad det var for et billede
af en sjov mand, der altid kom på skærmen
om aftenen under vejrudsigten. “Det er Danmark,” fik jeg at vide, og jeg forstod, at det er
vores enhed. Når vi gør samfund, demokrati,
offentlighed og samtale, så er det først og
fremmest i den her ramme. Klodens klodsede og utilsigtede gengivelse af et menneske
i profil med dertilhørende ø-rigdom.

1: Grænser mellem lande
Jeg føler mig hjemme her. I denne have. I
dette hus. Jeg er født her. Min far fik bygget
spisesalen, teatersalen. Jeg har været barn,

For mig handler dannelse om evnen til at
afkode sin verden. Trække streger mellem
prikkerne og få et nuanceret afkodeligt billede frem. Dannelse er en dialog med dine
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omgivelser, og derfor dannes man altid ind i
en kontekst. Jo tættere man er på ‘hjem’, des
flere prikker har du at trække streger mellem. Men det betyder ikke, at man ikke kan
få smag for noget andet.
For mens det danske landskab og vores
måde at organisere os på fortæller en historie, så gør det samme sig jo gældende alle
andre steder. I og med hjemmet er velkendt
og trygt, er det også dets lod at være potentielt kedeligt. Eventyret venter på grænsens
yderside. Alene af den grund er det godt
med grænser.
___
Siden romtraktaten i 1957 har vi i Europa langsomt bevæget os mod hinanden. Grænserne
skulle udviskes og besværet så vidt muligt fejes af banen for den frie handel, og da muren
faldt og Schengen blev en realitet, skulle det
hele flyde frit i et grænseløst Europa.
Men den kollektive, europæiske identitet
halter det stadigvæk med. Trods stigende
integration, samhandel, tilgængelighed og
mobilitet føler vi os stadigvæk ikke rigtigt
som europæere.
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Både når det kommer til politisk ledelse,
institutionel og juridisk integration og borgernes identitet, så er det svært for alvor at
overskride grænserne, og jeg er tilbøjelig
til at give De Gaulle ret. Han troede ikke på,
at tanken om det europæiske samarbejde
kunne eller skulle udvikles til en føderalistisk
enhed efter amerikansk forbillede. “Man kan
ikke lave omelet med hårdkogte æg,” sagde
han.
Det er min oplevelse, at grænser skaber
hjem. Hjem, hvor man forstår, hvad man ser
omkring sig og kan flette noget af sin egen
livshistorie og måske familiehistorie ind i
en større fortælling. Dermed kan man blive
en del af noget større, så man slipper for at
være en ensom satellit i et sort rum.
Og med den følelse skulle gerne følge en lyst
til ansvar. Når man har flettet sin identitet ind
i fibrene på et sted, så har det indflydelse på
dit eget liv, dine muligheder og din glæde,
at det sted rent faktisk trives. At her i enhver
forstand er godt at være. Det betyder ikke,
at ansvarsfølelsen stopper ved hjemmets
grænse - men at den begynder her.
Det minder mig igen om livet her på højsko-

len. For et par gange om året kommer der
et nyt hold. Fællesskabet finder plads til de
lidt skæve brikker, ind i mellem med hiv og
sving, og det er en vigtig øvelse, som alle
vokser ved.
Og pointen her er, at når man først har prøvet at tage et ansvar for hverdagen på en
højskole, og med egne øjne set, at også de
skæve brikker spiller vigtige roller og lærer
os noget, så er man rustet til at skalere det
lidt op efterfølgende - på den anden side af
højskoleboblens grænser.
Vores personlige ansvar er en cirkel, der
kan udvides med tiden. Men først skal basen være på plads. Og der er det altså min
erfaring og overbevisning, at den tager sit
udgangspunkt i at være hjemme et sted. Og
det sted kan eksempelvis være inden for landets grænser.
2: Grænser mellem individer og vigtigheden i at overskride dem
I hverdagen bruger vi nok mere tid på at
være i samspil med mennesker. Og det kan
som bekendt være lidt en prøvelse. For mennesker har forventninger og stiller krav, og
de er allesammen ret forskellige. Deres præ-

ferencer kan være decideret modsatrettede
og kan sågar ændre sig over tid, så det kan
være svært at følge med.
Og for tiden sker der ting og sager på det
punkt. MeToo er væltet ind over verden, drevet af en retmæssig følelse af, at det nu må
være nok.
Den vind, MeToo har i sejlene, knytter sig
dog til en tendens, som jeg finder mere
problematisk. Nemlig til forestillingen om,
at enhver har ret til ikke at få sine grænser
overskredet, ikke at blive trådt over tæerne,
ikke at få sine tabuer brudt, sine holdninger
udfordret, og ikke blive konfronteret med
noget, der gør dem utilpasse eller strider
mod deres politiske, moralske eller identitære overbevisninger.
Men udover de ting, som straffeloven beskytter os mod, så har vi faktisk ikke ret til
intakte grænser. Nærmere har vi pligt til at
forvente, at de bliver brudt, og derefter forholde os til, hvad vi vil stille op med det.
Så længe vi er inden for lovens rammer, så
er det at få sine grænser overskredet en invitation til refleksion og til at træde i karakter.
Er min position overhovedet rimelig? Er den

begavet? I så fald må man jo argumentere for
den. Og hvis jeg så - på trods af stærk overbevisning - ikke kan få folk omkring mig til at dele
min position, så må jeg leve med det. Verden
skylder os ikke konsensus og medvind.
De største idéhistoriske og videnskabelige
kvantespring er nået ved, at nogen har overtrådt andres ideologiske og intellektuelle
grænser. Så lad os blive ved med det.
Velvidende, at det kan have sin pris. For ligesom jeg mener, at vi må indstille os på at få
vores grænser overtrådt, så må vi også indstille os på, at hvis man igen og igen bryder
u-inviteret ind over andres grænser for velfungerende og værdsat opførsel, så vil man i
sidste ende komme til at stå lidt ensomt. Folk
er nemlig ikke forpligtede til at blive stående
lige ved siden af et menneske, der ikke har
nogen fornemmelse for andre mennesker,
eller som hele tiden vælger at sætte sine
egne præferencer over fællesskabets. Og
hvis man opfører sig som et fjols, vil folk på et
tidspunkt konkludere, at man nok er et fjols.
3: De indre grænser
Og dernæst videre til det mest reducerede
perspektiv, som samtidig også er den eneste

konstante relation i livet. Nemlig selv-relationen, og de grænser, vi lever med i os selv.
Fra vi er helt spæde og lærer de mest basale
færdigheder, er vi i gang med at forøge råderummene i livet. Hver gang, vi træder et
skridt længere ud i det territorium, vi for et
øjeblik siden aldrig havde betrådt før, så har
vi inddæmmet nyt land. Og jo mere land vi
kan få inddæmmet, des større område dækker den følelse af ‘hjem’ over, som jeg startede med at beskrive - og dermed også følelsen af indflydelse og ansvar.
Man kan dog komme til et punkt, hvor man
tænker: ‘så, nu strækker jeg mig over så meget, jeg nu kan - jeg er klar til at sætte et godt
hegn op her ved den ydre grænse for min
formåen.’ Men er det så godt nok?
På den ene side: nej. Det er ikke godt nok. I
højskolesangbogen formanes vi af Hans Vilhelm Kaalund om, at ‘evig stilstand er død’.
Vi skal ikke stivne i en evig stilstand, men
kontinuerligt og livet igennem huske at overskride grænsen mellem det, vi allerede kan,
og det, vi ikke kan endnu.
Men så på den anden side. Må der også
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De største idéhistoriske og videnskabelige
kvantespring er nået ved, at nogen har
overtrådt andres ideologiske og intellektuelle
grænser. Så lad os blive ved med det.

være en grænse. Det må være tilladt at sætte
en grænse for sig selv en dag og sige: det
her er mit felt. Mere vil jeg ikke strække mig
over. Måske kommer der et punkt, hvor man
ikke længere skal udvide sit intellektuelle eller fysiske territorium, men må have lov til at
fokusere på uddybningen af samme.
Ja, ved sådan en hurtig opstilling af argumenterne, er det faktisk den vej, jeg hælder.
Det gode ved at være her i livets midterkapitel er, at man med lidt større ro i sindet kan
vælge ting fra.
Jeg skal ikke realiseres. Jeg er allerede her.
Udlevende. I mit habitat. Det handler fra nu
af om at trives bedst her, forstå det bedst
muligt, fordybe mig i det. Ikke om at blæse
gennem ukendt territorium uden at slå pløkker i eller rødder nogen steder.
Jeg er skeptisk ved de tendenser i tiden, der
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vil bilde os ind, at vi først rigtigt finder vores
sande selv, hvis vi presser os ud over den
yderste grænse.
___
Sådan tegner billedet sig om ikke andet for
mig, når jeg tegner prikkerne op mellem de
associationer, som ordet ‘grænser’ sætter
gang i. Jeg vil se det som mit midtlivs-privilegie, at jeg ikke længere behøver rykke mine
grænser evigt udad, men kan begynde at fokusere interessen nedad - i dybden. Vi findes
og vi er i relationer. Kun på de sorteste dage
er vi afkoblede, fortabte satellitter uden kontakt med verden - på alle andre dage har vi
kontakt, er vi kontakt. Og netop der, hvor
kontakten opstår, finder vi også den smukke
grænse, som udgør mødet i sig selv.

FRYD 2020
Glæd dig til 24 timers intens højskolestemning,
når forårsholdet i samarbejde med Elevforeningens bestyrelse byder velkommen til endnu et magisk forårs-Ry-døgn.
Weekenden byder på alt fra dans i Sommersol
til badning i Møllesø, spændende workshops,
fællessang, afslapning i haven og selvfølgelig
et brag af en fest – alt sammen med jeres bedste nye og gamle højskolevenner.
Vi glæder os til at se jer den 25.-26. april 2020!

Det var ordene.
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Verden Omkring Os
Af Pernille Hedegaard, tidligere elev F19

Det mest grænseoverskridende, da jeg startede på Ry Højskole, var at se mine forældre
tage hjem uden mig. Det mest grænseoverskridende var at dele toilet med 16 andre
mennesker. Det mest grænseoverskridende
var at falde i søvn til en masse nye lyde. Det
mest grænseoverskridende var at lugte nye
lugte, der nu skulle forbindes med en følelse af hjem. Det mest grænseoverskridende
var at spørge om det samme navn for anden
gang (og stadig ikke kunne huske det). Det
mest grænseoverskridende var at gå tidligt i
seng på andendagen.
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Det er, hvad der står på den allerførste side
i den notesblok, jeg fik den første time i Horisont. Det var den første skriveopgave, vi
fik stillet. Faget hed Verden Omkring Os og
skulle være mit hovedfag de næste syv uger.
Jeg havde dog svært ved at svare helt konkret på, hvad faget egentlig gik ud på, når de
andre højskoleelever spurgte. Der var ikke

den samme forforståelse som ved friluftsliv
eller drama, det var som sådan ikke journalistik, vi havde, men lidt derhenad. Nu, når jeg
tænker tilbage, har jeg stadig lidt svært ved
at beskrive, hvad det egentlig var, vi lavede.
Alligevel er der nogle oplevelser,
der skiller sig ud for mig og siden er blevet
det, jeg i højeste grad forbinder med faget.
Det, der rykkede mine grænser mest. Et interview med to kvinder, der var flygtet fra
Afghanistan, samt vores fælles journalistiske
orienteringsløb rundt i Nordeuropa, eller sagt lidt kortere - vores fem-dages interrail.
De to kvinder, Merry Omer og Khadija, gjorde et kæmpe indtryk. Deres historie, deres styrke og deres udholdenhed efterlod os dybt påvirkede. Khadija vidste ikke,
hvor hendes mand var. Han forsvandt og
efterlod hende alene med otte børn under
Taleban-styret. Merry boede i Kabul under
krigen. Fly, eksplosioner og raketter var en
del af byens lydspor. Hendes far blev dræbt

i en raketeksplosion. Merry og hendes mand
tog en beslutning om, at familien skulle sove
samlet i et rum. De ønskede at dø sammen.
Jeg måtte flere gange huske mig selv på, at
det ville være uprofessionelt at begynde at
græde.
Heldigvis var vores interrail en smule
mere munter. Hele turen var fra start omgærdet af mystik. Det var først på dagen, hvor vi
skulle afsted, at turens første opgave samt
destination blev afsløret i en stor, hvid konvolut. Vi blev udstyret med én konvolut til
hver dag, indeholdende vores næste opgave
og destination. Den måtte selvfølgelig først
blive åbnet aftenen før, så hele turen fortsat
svævede i lige dele uvished og spænding.
Vores opgaver lød på alt lige fra at besøge et
udrejsecenter til en nyhedsorganisation, der
beskæftiger sig med positive nyheder om
romaer: Vi bliver budt ind i et tilstødende lokale, hvor et bord bugnende af småkager og
frugt er stillet klar til vores besøg. Veronika på
29, der skal snakke med os, introducerer sig
selv og Romea: “som med så mange andre
NGO’er er vi alt for få mennesker, har alt for få

penge og samtidig alt for meget arbejde (af
Linnea Geugjes, elev på Horisont F19).
Et besøg i Nowa America, et uafhængigt
område skabt i grænselandet mellem Tyskland og Polen, til en rundvisning i hengemte
netværk af bunkere dybt under Berlins metrostationer: Man kan levende forestille sig
scenariet, men samtidig er det meget mærkeligt, at noget så almindeligt som en togstation pludselig kan ses i så anderledes et lys
og få en helt ny funktion. På et øjeblik syntes
grænsen mellem det almindelige hverdagsliv i nutidens Berlin og et potentielt rædselsscenarium i en atomkrigshærget by at smelte
sammen (af Emma Lund Sommer, elev på
Horisont F19).
En snak om hegn og grænsekontrol på den
lokale bar til en snak om danskhed i Sydslesvig: “Hvad synes I om vildsvinehegnet?” spørger jeg, mens jeg føler mig en smule malplaceret med en blok og kuglepen i hånden i
stedet for en kold Classic. Udo, som ifølge
Finn har været igang siden kl. 5, vågner brat

op for enden af den lange bar og råber med
sin hæse stemme: ”Jeg drømmer om en verden, hvor vi er fri for de skide hegn” (af Marie
Breindahl Knudsen, elev på Horisont F19).
Fra Aarhus til Flensborg. Bruxelles til Slubfurt. Hamborg til Berlin. Amsterdam til Prag.
Det eneste tidspunkt, vi alle var samlet, var
ved vores fælles afrejse i Ry og endelig ved
en afsluttende fællesmiddag i Fredericia.
Så hvad lavede vi egentlig på Verden
Omkring Os? Vi kan hverken prale af vores
j-tag eller drejeteknikker. Til gengæld blev vi
mindet om, at der stadig eksisterede en verden uden for højskolen, uanset om vi deltog
i den eller ej. Vi lærte at lytte til andres fortællinger og skabe en dialog, en fælles forståelse med mennesker, som vi på overfladen
ikke havde meget til fælles med. Vi lærte
vores grænser at kende, både de fysiske og
de psykiske, for derefter at overskride dem.
Verden består af grænser i utallige størrelser
og former; det er vores opgave at udfordre
dem.
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Emancipation eller en mindre
verden? Tanker om Brexit fra
det nordlige Skotland
Af Jacob Hofmann Andersen, tidligere elev F15
Grænser er for nationer – som egentlig også
for mennesker – de rammer, indenfor hvilke
man kræver sin suverænitet. I mødet med en
anden nation eller person må man finde kompromisser, for at en relation kan blive mulig.
Succesfuldt indgåede kompromisser er en
forudsætning for at kunne indgå i et sundt
fællesskab. Men ofte ser vi, at forhandlingen
om grænser giver anledning til en konflikt
mellem det individuelle krav på suverænitet
og respekten for den andens grænser.
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Hvis endemålet for disse forhandlinger om
grænser er frihed, synes jeg, at man kan vælge at anskue sagen på to måder: (1) Det gælder om at tilkæmpe sig så meget suverænitet som muligt, eftersom man således har
bedre mulighed for selv at vælge, hvad man
vil og ikke vil i forhold til fællesskabet. Hvis
det individuelle krav på suverænitet sættes
over villigheden til kompromis, bevirker det

dog naturligvis en ringere evne til at indgå
i fællesskaber. Derfor kunne man således
sige, at (2) det netop er frihed, når man, ved
at være villig til at gå på kompromis med sin
egen suverænitet og sine grænser, bliver friere til at indgå i fællesskaber. Lad os prøve at
kigge konkret på sagen ved at bruge Brexit
som eksempel.
Hvis vi vælger (1), kunne man anse Brexit som
et emanciperingssprojekt, hvor Storbritannien, ved at hævde sin suverænitet over for EU,
vil blive friere til selv at bestemme over sine
politiske og økonomiske relationer til andre
lande. Man kunne endda argumentere for, at
evnen til at stå på egne ben er en vigtig del
af den britiske identitet, fordi Storbritannien
både er og historisk set har været et mægtigt
land, som nok skulle kunne klare at navigere
selvstændigt i verden.

Vælger vi (2), anses det tværtimod som indskrænkende for briternes frihed, når Storbritannien trækker sig for at hævde sin suverænitet. Ved at gøre dette sættes man blot i det
mere magtfulde EU’s vold uden fordums mulighed for medbestemmelse og adgang til
fællesskabets goder såsom arbejdskraftens
frie bevægelighed. Man kunne da se Storbritanniens hidtil fejlslåede forhandlinger med
EU om Brexit som en blotlæggelse af den
åbenlyse og positive forankring af den britiske økonomi og samfund i det europæiske
projekt.

have magten til at afgøre dette?

Vi ser hermed, hvorfor dette spørgsmål om
grænsen til Europa er så betændt og følsomt
et emne, fordi den deler det britiske folk, ikke
bare i spørgsmålet om suverænitet og fællesskaber, men om selve den britiske identitet: Hvem er briterne, og er det rimeligt, at
et så snævert flertal i en folkeafstemning skal

Det er selvfølgelig et demokratisk grundvilkår, at flertallets beslutning skal respekteres, men den geografiske spredning af
Brexit-stemmerne gør spørgsmålet om magt
særligt kompliceret. Jeg tænker her specifikt
på forskellen mellem den landlige befolkning i England og Wales, hvor der var et stort

flertal for Brexit, og Nordirland, Skotland og
det kosmopolitiske London, som overvejende var imod. I Skotland var resultatet sågar
så entydigt for at blive i EU, at alle landets
valgkredse havde stemt ”remain”, og landet
har dermed den største procentvise opbakning af Storbritanniens lande til at forblive
medlem af EU. Lad os kigge nærmere på
Skotland, for jeg mener, at situationen dér
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...med Brexit har det vist sig, at skotterne, netop
ved at vælge at forblive medlem af Storbritannien, ikke blot er endt med at forårsage sin egen
udtrædelse af EU, men også, i kraft af fortsat at
være en del af Storbritannien, har mistet rettigheden til egenhændigt at søge genoptag.
kan belyse de ovennævnte spændinger om
grænser, magt, frihed og identitet.
Hvis vi spoler tiden tilbage til folkeafstemningen i 2014 om Skotlands uafhængighed
fra Storbritannien, kan vi begynde at forstå,
hvorfor mange skotter har følt sig marginaliserede i Brexit. Et af hovedargumenterne,
som blev brugt tilbage i 2014 om Skotlands
uafhængighed fra Storbritannien, var, at
Skotland ved udtrædelse af Storbritannien
også ville miste sit medlemskab i EU. Det diskuteredes dengang, at Skotland næppe ville
kunne klare sig økonomisk uden den støtte,
som det får fra både Storbritannien og EU.
Det er f.eks. EU, som i høj grad understøtter den traditionelle fåredrift, der ellers er en
underskudsforretning, men som tilbyder et
hårdt tiltrængt levebrød for den landlige befolkning i Highlands. I det skotske “nej” til en
hård grænse mod syd i 2014, kan man derfor
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ligeledes spore et ligeså vigtigt “nej” til en
hård grænse mod det øvrige Europa. Men
med Brexit har det vist sig, at skotterne, netop ved at vælge at forblive medlem af Storbritannien, ikke blot er endt med at forårsage sin egen udtrædelse af EU, men også, i
kraft af fortsat at være en del af Storbritannien, har mistet rettigheden til egenhændigt at
søge genoptag.
Jeg har de sidste fire år studeret på University of Edinburgh i Skotlands hovedstad og
har dermed nok været nærmere Brexit end
mange andre danskere. Når jeg snakker med
mine britiske medstuderende og professorer, har jeg end ikke fundet én tilhænger af
Brexit. Det er måske ikke så overraskende,
eftersom miljøet på de store universiteter
i Storbritannien er meget internationalt,
og man får mange penge til forskning fra
EU. Noget, jeg i særlig grad har hørt mine

medstuderende påtale som uretfærdigt, er,
at der blandt de 18-24-årige var 73 %, der
stemte ”remain”, hvorimod 60 % af de 65+
årige stemte ”leave”. Det viser tydeligt, at
den yngre generation er mere pro-Europa
end den ældre. På baggrund af dette har
jeg hørt flere af mine medstuderende i frustration argumentere for, at det er den ældre
del af befolkningens dårlige beslutning, som

den yngre generation nu skal føre ud i livet
og leve med.
Jeg har i mine fire år i Storbritannien
ikke bare befundet mig i det land, men også i
det segment af den britiske befolkning, som
er mest modstandere af Brexit. Jeg synes i
den forbindelse, at det kunne være interessant at give en personlig beretning om mine
oplevelser i Brexit-Skotland, og nærmere bestemt vil jeg gerne tage afsæt i et ægtepar i
det nordlige Skotland, som jeg var så heldig
at besøge denne sommer.
Historien begynder i Edinburgh, hvor jeg
sammen med min engelske ven Angus havde besluttet mig for at køre til det nordligste nord i Skotland. Til formålet havde vi
Angus’ gamle Suzuki, som han havde kørt
op fra London og som akkurat kunne trække os op ad de stejle skotske veje. Turen fra
Edinburgh til Nordskotland gik fra kultiveret

lavland til langstrakte, træløse vidder, hvis
horisont meget karakteristisk for det nordlige Skotland kun punkteredes af usammenhængende og enkeltstående, nærmest lodrette bjerge. Det er i sin fysiske fremtoning et
barskt og grænseløst landskab, og der bor
ikke mange mennesker.
Men under alt for store skotske skyer og ved
bredden af en bred beslutsom fjord ligger
byen Lochinver, der er hjem for cirka 600
mennesker. Byen ligger nord for Ullapool
ved vestkysten af det nordlige Skotland, hvor
en temperatur på fjorten grader er en varm
sommerdag. Landskabet omkring fjorden
ligner mest de klippeformationer og typer
af skærgård, som vi forbinder med Norge og
Sverige, men det sukkertop-formede bjerg
Suilven kan altid anes i horisonten. I Lochinver skulle Angus og jeg besøge ægteparret
David og Norah, som havde tilbudt os at

overnatte hos dem, fordi Angus’ farfar, en
kendt pottemager, der var professor i keramik på Royal College of Art i London, havde
undervist David tilbage i 1970’erne. David,
der selv er skotte, var, efter sin uddannelse
som pottemager i London, flyttet med sin
kone til Lochinver og havde startet virksomheden Highland Stoneware, hvor han fremstiller keramik med lokale materialer og motiver.
Vi mødte David i huset, der indeholder både
virksomhedens keramikværksted og butik.
Han viste os rundt i værkstedet og begyndte straks at fortælle os om hans nye projekt
med at bruge partikler fra lokale bjergarter
til at glasere sin keramik. Det var tydeligt, at
han har været dygtig til at styre sin virksomhed. Han har 19 ansatte (inklusive konen Norah) og desuden fem i virksomhedens anden
butik i Ullapool. Han forklarede med beretti-
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get stolthed, at hans medarbejdere kommer
fra hele verden for at arbejde hos ham, men
at han også har gjort en dyd ud af at oplære
og ansætte lokale. Der er nemlig ikke mange
arbejdspladser i Lochinver, så David fortalte, at hans virksomhed gør, at flere folk kan
få et arbejde og derfor bo i dette smukke
område. Slutteligt viste David os sit arbejdsværelse på overetagen. Her, blandt planter
og stakke af keramik, stod et ryddeligt skrivebord foran et stort panoramavindue med
udsigt ud over fjorden. Mens vi beundrede
den flotte udsigt, fortalte David, at Lochinver har Skotlands anden største fiskerihavn.
Denne, sagde han, tiltrækker særligt spanske og franske fiskere, som, når de lægger til
i Lochinver, kan tilbyde ham højt kvalificeret
arbejdskraft. Når hans maskiner er i stykker,
eller noget på huset skal fikses, er der således næsten altid en fra skibene, som David
kan spørge, og hvis butikken køber nyt udstyr, kan fiskerne ofte tage det med langvejs
fra for ham. Den gode tilstrømning af faglært
arbejdskraft fra havnen er altså i Davids øjne
fuldstændig essentiel for at kunne drive en
så stor og avanceret keramikvirksomhed så
langt væk fra en større bys ressourcer.
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...friheden er ikke blot et
spørgsmål om at være mægtig
nok til at stå på egne ben og
slå sin egen streg i sandet; den
er mest af alt et kendetegn ved
den person eller nation, der
vælger fællesskabet.
Efter at han havde vist os rundt, ledte David os over til sit hus, der ligger ved siden
af butikken på en lille klippetop. Her mødte
vi også hans kone Norah, der havde lavet
den aftensmad, som vi satte os til bords for
at spise. Med al den snak om fiskerbåde fra
Frankrig og Spanien var jeg interesseret i
at høre, hvad de tænkte om Brexits mulige
konsekvenser: ”Vil de europæiske skibe stadig lægge til i Lochinver? Hvad tænker I om
skotsk uafhængighed efter Brexit?” Som svar
på mine spørgsmål holdt Norah sine hænder
op til halsen og krummede sine fingre for at
gestikulere, at udviklingen var ved at kvæle
hende. Både hun og David sagde dernæst,
at de følte, at med spørgsmålet om Skotlands uafhængighed og Storbritanniens udtrædelse af EU havde det britiske folk gjort
verden mindre for sig selv og sendt et sørgeligt signal til omverdenen om, at man er sig
selv nok. Dette gjorde et dybt indtryk på mig

på grund af den store kontrast; her sad disse to skotter langt mod nord med det mest
grænseløse landskab som deres baghave og
følte, at deres verden var ved at lukke sig om
dem.
Det var mit klare indtryk, at for David og
Norah er ingen, hverken britisk eller
skotsk, suverænitet prisen værd for det
signal, det sender til omverdenen, når
man nedbryder fællesskaber og gør
grænserne hårde. Det handler selvfølgelig dels om det økonomiske incitament, fordi deres virksomhed trives med
det, som Europa bringer til Lochinver, men
i langt højere grad handler det om identitet.
For friheden er ikke blot et spørgsmål om at
være mægtig nok til at stå på egne ben og
slå sin egen streg i sandet; den er mest af
alt et kendetegn ved den person eller nation,
der vælger fællesskabet. Som der står i Højskolesangbogen:
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Michelle er ude på mit floor

Hvis - Så

Af Jens Jensen, elev E19
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Af Kristine Mørk, elev E19

Michelle er ude på mit floor  
Katrine ligger derhjemme i min seng
Michelle har den dejligste krop
Katrine er det sødeste menneske

Michelle kæmper psykisk
Katrine kæmper ikke
Michelles stemme er blød
Katrines sidder i baghovedet

Michelle snakker om alt
Katrine er stum for ord
Michelle ser verdenen på ny
Katrine ser den gamle

Michelle bringer alle lyster frem
Katrine skræmmer dem væk
Michelle ser min indre dæmon
Katrine ser min ydre skal

Michelle sutter min pik når jeg er fuld
Katrine plejer mine tømmermænd
Michelle rider min pik
Katrine ligger og tænker

Michelle er stadig i byen
Katrine er stadig ved Jonas
Michelle vil ikke have børn
Katrine vil have 2 måske 3

Michelle er der fredag nat og lørdag morgen
Katrine er der hver dag
Michelle ser andre end mig
Katrine ser kun mig

Michelle er dragende
Katrine er kedelig
Michelle sluger
Katrine spytter ud

Michelle er blond
Katrine er kommunefarvet
Michelle er mit indre begær
Katrine ser mit indre begær

Michelle er frisk
Katrine er langt langt væk
Michelle støtter mig hjem til hendes seng
Katrine ligger og venter

Michelle tager mig som hun vil
Katrine tager et æble
Michelle stopper aldrig
Katrine begynder aldrig

Michelle ser en anden
Katrine ser en anden
Michelle sutter en anden
Katrine plejer en anden

Hvis træerne tabte deres blade, og sollyset svandt,
så henter han en kop kaffe mere
Hvis min far gav mig lov,
så kan jeg købe tre for 10 kr.
Hvis han kan lide mig,
så kan jeg se dig
Hvis Harry Potter er skrevet af JK,
så lukker jeg øjnene og smiler
Hvis vi bliver ved med at spille i samme boldgade,
så fuck dig!
Hvis brandalarmen går af,
så skruer jeg ned for min kropstemperatur
Hvis solen brænder ud,
så svedte hun af nervøsitet
Hvis livet egentlig var det værd,
så mon ikke det nok skal gå?
Hvis jeg følte mig hjemme lige her,
så måtte alle være med
Hvis det kun er mig, der savner dig,
så slår jeg mig på candyfloss
Hvis min mor ikke mødte min far,
så dropper vi Zoologisk Have, og du får intet fredagsslik

Hvis jeg havde Litteratur og Skriveværksted,
så er det tid
Hvis han ikke stopper med det samme,
så er jeg larmen fra Ry banegård
Hvis vi hvisker lavere,
så bliver jeg sur
Hvis spøgelser fandtes,
så bliver jeg aldrig ægte voksen
Hvis jeg var en pige,
så er det slut
Hvis jeg kunne kende mig selv,
så er der en, der ikke minder om mig
Hvis du ikke var så pisse snæversynet,
så var du lige der uden ord
Hvis jeg falder ned ad trappen,
så må du gå uden for døren
Hvis hatten ikke passer,
så bliver jeg glad igen
Hvis musetrapper altid er lavet forkert,
så kan jeg huske igen
Hvis en bøgeskov er en skøgeborg,
så ruller jeg atter stenen videre
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Hvis de ikke snart stopper med at servere Hokkaido til vegetarerne,
så får jeg en tatovering
Hvis jeg drømte om din død i nat,
så når jeg aldrig at få pusten
Hvis du hvisker mig i øret,
så begynder det at regne
Hvis dyr kunne tale,
Hvis støvlerne ligger, hvor de lå,
så er jeg færdig
så strikker jeg en blå cardigan
Hvis revnen i kaffekoppen vokser mere, Hvis du går fra mig nu,
så vil jeg være i midten
så vil jeg hoppe i det kolde vand
Hvis du ikke snart fortæller mig, hvad du vil,
Hvis alle bare var som dig,
så vil jeg købe en hund
så vil jeg være en vulva-pingvin
Hvis du ku’ se,
Hvis du nu bare gad mig,
så må det være et tegn højere oppe fra
så ville jeg gå i stykker
Hvis jeg var rødhåret,
Hvis jeg bliver for fuld,
så ville jeg være tilfreds
så ses vi på lørdag
Hvis bare jeg havde gjort det anderledes,
Hvis nogen ville være med,
så smager det dårligt
så drikker jeg en liter mælk
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Hvis jeg gemte mig resten af livet,
så lukker jeg bogen og drikker den sidste kaffe
Hvis AGF har vundet syv kampe i streg,
så siler regnen ned
Hvis nu jeg var født et helt andet sted - måske i Kina,
så brækker jeg mig
Hvis du siger mit navn højt nok,
så graver vi et hul til Jordens inderste indre
Hvis du vil bolle,
så kast med sten på en søndag
Hvis sort er det nye hvidt,
så skal jeg have flere cigaretter
Hvis du kalder mig ”mellemkvinde” igen,
så barberer jeg mit hoved
Hvis vi begge tager trøjerne af,
så taber jeg småkagen
Hvis du kun havde en dag tilbage,
så kunne du aldrig komme tilbage

Hvis jeg kun havde én dag tilbage at leve i,
så vil tiden gå sin gang
Hvis der er plads til alle i verden,
så måtte du være med
Hvis du går fra mig nu,
så må tiden være inde og alt på sin plads
Hvis det her fejler,
så vil jeg nyde hver en dag her på jorden
Hvis han ser en stork med flere næb,
så tror jeg, vi var blevet rigtig gode venner
Hvis du tager tøjet af nu,
så vil blodet blive i min mund
Hvis de nu bare ikke sagde noget,
så regner det fra våde hoveder
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På samme tid, som stykket dog vækkede
genkendelse, blev jeg også provokeret. Stykkets afslutning, tænkte jeg, må ikke også blive min afslutning. Hvad er pointen i at læse
filosofi, hvis jeg ved endt studie må opgive
det hele igen for at kunne blive accepteret?

Gentagelsen som mødet med livet
Af Mathies Vestergaard Fjord, Suppleant i
Elevforeningens bestyrelse, tidligere elev F19

Hvordan møder vi bedst muligt hinanden?
Da jeg for et halvt år siden gik på Ry Højskole, var vi i Aarhus Teater for at se deres opsætning af den klassiske komedie Erasmus
Montanus af Ludvig Holberg. Handlingen
foregår i en lille landsby, hvor sønnen, Rasmus Berg, vender hjem til sin familie efter at
have studeret filosofi i København. Faderen,
Jeppe Berg, glæder sig til at gense sin søn,
der nu må være blevet en dannet mand, som
familien kan være stolt af. Det viser sig dog,
at den hjemvendte søn er som forandret: han
vil omtales som ”Erasmus Montanus”, den latiniserede version af sit navn. Han føler sig
for fin til at vedkende sig sin egen bror, der
er bonde. Og han påstår, at jorden er rund.
Konsekvensen af den hjemvendte
søns forandring bliver en form for afstand
mellem Erasmus Montanus og hans familie.
I det lille bondesamfund virker Montanus’
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ageren og påstande absurde – de symboliserer en værdimæssig kløft. Denne kløft
kan karakteriseres som et grænseland. Et
land, som de hver især er nødt til at bevæge sig ud i, hvis de vil møde hinanden. Dette er imidlertid ingenlunde let. Det er netop
grænseoverskridende at træde uden for den
verden, som man selv tror på. Og mødets
vanskelighed kommer også til udtryk i stykkets afslutning, hvor Montanus, i en sidste
desperat handling for at blive accepteret,
opgiver alt det, han tror på, ved at medgive,
at jorden er flad.
Historien om Erasmus Montanus vækkede
noget i mig: Jeg følte mig truffet. Jeg er selv
filosofi-studerende. Jeg genkender situationen, hvor man, i mødet med ”pøblen”, forsøger at forklare, hvad i alverden man dog bruger sit liv på. Jeg genkender karikaturen af
den arrogante lærde, der mener at have fun-

det sandheden, dels i mine medstuderende,
men også i mig selv. Når jeg for eksempel
besøger mine bedsteforældre, finder jeg det
svært at snakke med dem om mit studie, da
filosofien på mange måder er sin egen lille
verden, der ikke sådan lige er til at forklare.
Eller sådan tænker jeg i hvert fald muligvis i
min egen arrogance.
På samme tid, som stykket dog vækkede genkendelse, blev jeg også provokeret. Stykkets afslutning, tænkte jeg, må ikke
også blive min afslutning. Hvad er pointen i
at læse filosofi, hvis jeg ved endt studie må
opgive det hele igen for at kunne blive accepteret? Der må være en bedre måde at
møde folk på. En måde, hvor man også kan
bevare nogle af de ting, som man selv tror
på.
Når man betragter situationen mellem Montanus og hans familie, synes først og frem-

mest deres stædighed at være den afgørende faktor for, at mødet går galt. Montanus’
familie nægter kategorisk at lytte til Montanus’ argumenter på trods af, at de fleste
af dem må siges at være ganske gode. Og
omvendt fastholder Montanus også stædigt
selv sin egen position som bedrevidende i
en sådan grad, at han udstiller sig selv. Det
sker for eksempel, når han ”forvandler” sin
mor til en sten: ”Denne sten kan ikke flyve,
morlil kan ikke flyve, ergo er morlil en sten”.
Det rene nonsens, der naturligvis ikke er rigtigt, men som landsbyboerne dog ikke formår at modargumentere, da de ikke er lige
så øvede i logikkens færdigheder.
Som konsekvens af denne stædighed bliver mødet umuliggjort. Montanus
kan finde på nok så mange overbevisende
argumenter uden, at det nytter. For hverken
ham eller hans familie er villige til at tage et
skridt ud i grænselandet. Og det er naturlig-

vis derfor, at afslutningen er utilfredsstillende. Ingen af parterne bliver klogere, den ene
giver bare efter.
Hvad skulle Montanus da i stedet have gjort?
Det er lykkedes mig at finde et godt filosofisk svar herpå i Søren Kierkegaards filosofi. Et af de store spørgsmål for Kierkegaard
omhandler det gode liv, og hvordan dette
opnås. Svaret for Kierkegaard bliver her det,
han kalder for ”Gentagelsen”. Gentagelsen,
skriver Kierkegaard, er det omvendte af erindringen. Når man erindrer noget, tænker
man tilbage på sit liv; lever det, om man vil,
baglæns. Konsekvensen af et liv, der kun lever i erindringen, bliver bitterhed. Fremfor at
fokusere på nutiden lever du i fortiden. Således fokuserer du på alt det, der burde være
anderledes ved nutiden; alt det, som du har
overbevist dig selv om, er ”det sande”. Men
således kan du kun blive skuffet over livet, da
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Måske kan gentagelsen endda siges at symbolisere en bevægelse ind i det grænseland,
der er selve livet.

din idé om det sande sjældent harmonerer
med den verden, der er omkring dig.
Omvendt bevæger gentagelsen sig i
modsat retning. I Kierkegaards egen formulering ”erindres den forlæns”. Fokusset ligger
således her i stedet på nutiden og fremtiden.
Når du erindrer forlæns, går du konstant til livet med undren: hvad kan livet lære mig? En
undren, du bestandigt gentager, og dermed
undgår du at blive fastlåst i en eller anden
stædig idé om ”det sande”.
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I Kierkegaards perspektiv mislykkes altså selve det at vende hjem for Montanus, fordi han
vender hjem med en idé om, at dette hjem
ikke kan lære ham noget. Således vender
han egentlig ikke hjem, men forbliver i erindringen om det liv, han havde i København.
Fremfor at fokusere på, hvad hans liv nu kan
byde ham, lever han i en frustreret bitterhed,
hvor han forsøger at presse sine overbevisninger ned over sin familie uden nogen for-

ståelse for, hvad der ligger til grund for deres
uenighed. Gentagelsen kan her omvendt ses
som bevægelsen ind i grænselandet, som
Montanus skulle have foretaget. En parathed
til, hvad livet nu vil byde ham både på godt
og ondt.
Måske kan gentagelsen endda siges at symbolisere en bevægelse ind i det
grænseland, der er selve livet. Man kan ikke
gå gennem livet uden at støde på personer,
som man er uenige med. Sandsynligvis kan
man med hvem som helst finde en uenighed,
hvis man leder længe nok. Men spørgsmålet
er, hvordan vi vil forholde os til denne uenighed. Vil vi betragte uenigheden som en konfrontation, hvor vi med lukkede grænser skal
overbevise alle andre om, at de tager fejl.
Eller vil vi betragte den som et møde, hvor
vi i vores eget verdensbillede forholder os
åbne, forholder os parate til, hvad livet har at
give.
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En god ven kan to ting:
lytte, og sige stop
Af Petrea Hvidberg Conradsen, medlem af
Elevforeningens bestyrelse, tidligere elev E18

De seneste år er grænsesøgende opførsel
som chikanering, overgreb og voldtægt blevet sat på dagsordenen. Men det er svært at
forestille sig, at det er ens venner, som overskrider grænser. Det er ikke et emne, der
tales om hos ungdommen særlig ofte, men
derfor er det ikke ensbetydende med, at det
ikke sker. På højskoler lever vi i en dejlig boble, hvor vi føler os trygge og bekymringsfrie.
Men det er vigtigt at huske, at der, ligesom
ude i den virkelige verden, også bliver overtrådt grænser på højskoler. Specielt når man
er påvirket, mister man til dels sin situationsfornemmelse, og følelser bliver større og vildere. Med danske unges festkultur, alkoholvaner og til tider stofindtag, kan det give rum
til en vildere, voldsommere, og mere grænsesøgende opførsel.
Efter hændelsen kan der opstå et
problem, som gør sagen værre, end den behøvede at være: Man fortier det, der er sket,
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lytter ikke til eller underminerer historien
hos personen, hvis grænser er blevet overtrådt, og man lader som om, intet er sket, for
at fortsætte status quo. Når følelser undermineres, kan disse følelser udvikle sig til et
traume, som kunne have været undgået.
Når man ikke siger fra overfor sine
næres grænseoverskridende adfærd, kan
det føles, som om man beskytter dem. Det
minder dog mere om ikke at handle på drukkørsel, hvor ens ven både kan skade sig selv
og andre på vejen. Det samme sker, når man
fortier grænsesøgende adfærd. Du ville altid
stoppe din vaklende ven på vej ud på parkeringspladsen, så hvorfor ikke sige fra overfor
et eksploderende temperament?
Det virker måske alvorligt at skrive om sådan et emne i et højskolemagasin.
Men sandheden er, at der sker meget mere
bag lukkede døre, end der ser ud til. Der er
mange, som ikke åbner op for, hvad der er

Når man ikke siger fra overfor
sine næres grænseoverskridende adfærd, kan det føles, som
om man beskytter dem. Det
minder dog mere om ikke at
handle på drukkørsel, hvor ens
ven både kan skade sig selv og
andre på vejen.
sket. Det kan være fordi, man er bange for, at
der vil startes rygter om en, man frygter, folk
vil tage den grænsesøgendes side, og så vil
man bare gerne videre med sit liv. Derfor er
det et vigtigt emne at adressere, så vi kan
skabe et rum, hvor det er okay at fortælle om
sine oplevelser.
Det er ikke intentionen her at pege
fingre, men faktisk at understrege, at det kan
være hvem som helst. Hvis vi undertrykker
vores angst, er den dømt til at vise sig igen
måske i en endnu grimmere form. Derfor: lyt
til de mennesker, som fortæller deres historie, anerkend deres oplevelse, og støt op om
dem, hvis de vil handle på det. Hjælp samtidig dine venner, som har overskredet grænser. Ligesom med drukkørsel skal vi skabe en
kultur, hvor man siger fra overfor sine venner,
ikke fordi man dømmer dem, men fordi man
vil dem det bedste.
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Højskole på kunstgræs
Af Søren Bang, bestyrelsesformand i
BK Sommersol, tidligere elev F17

Solen står højt over Ryparken, og termometeret viser 26 grader. Opvarmningen er sløv,
og stemningen er let og legende. Efterhånden som kampstarten nærmer sig, bliver blikkene mere fokuserede, og sveden springer
frem i allerede solbrune ansigter. Overalt på
anlægget høres fjerne råb og dommerfløjt.
I dag bliver sæsonens sidste kampe spillet,
og det er ikke anderledes på bane 2, hvor BK
Sommersol slutter sæsonen i serie 5 af med
en hjemmekamp mod ESPM. Kampen overværes af en god håndfuld tilskuere, hvoraf
de fleste er skadede spillere, som tager hul
på et par kolde øl tidligt i første halvleg. De
kan se en kamp, som bølger frem og tilbage. Efter en lige og velspillet kamp bliver det
til sidst varmen, der afgør sagerne. Flere af
de grønblusede spillere må lægge sig med
krampe, og ESPM banker de sidste søm i
kisten med scoringer til både 2-4 og 2-5. Et
ærgerligt nederlag, men de skuffede miner
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er hurtigt væk, for i det høje græs bag banen
venter kolde øl og varme pizzaer. Som altid
bliver der stemt om kampens spiller. Vinderen løber ikke kun med æren, men også med
dagens præmie – en fidgetspinner – sponsoreret af Jakob, som har gjort det til lidt af en
tradition at finde mere eller mindre brugbare
gaver til kampens spiller.
Eksamener og sommerferieplanlægning
fylder det meste af juni måned, men i dag
er fredagen sat af til helt andre ting – det er
sommerafslutning. Sæsonen er slut, og selvom det endnu er uvist, om holdet er rykket
op, skal det fejres. Holdets træner Anders
har planlagt et helt dagsprogram, som altså starter med lidt velfortjent mad og drikke. Sidstnævnte er et gennemgående tema
for dagen, som fortsætter ved Svanemøllen
Strand med badning og konkurrencer i alt
fra stafet til kinderæg-spisning. Efter et par
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Kampen overværes af en god
håndfuld tilskuere, hvoraf de
fleste er skadede spillere, som
tager hul på et par kolde øl
tidligt i første halvleg.

timer i solen rykkes festen til Hans Tausens
Park på Nørrebro, hvor der bliver spillet
fodboldvolley, grillet og grinet. I det sidste
midsommerlys bliver der uddelt priser til de
spillere, som har gjort sig særligt bemærket i
løbet af foråret. Årets spiller går til Jakob fra
F17, mens Valdemar fra F18 bliver årets fighter. Vi er efterhånden godt trætte, kolde og
fulde, og det er svært at skelne silhuetterne
fra hinanden. Der bliver delt krammere ud på
kryds og tværs, inden vi siger tak for en god
sæson og på gensyn lige om lidt til en ny.
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Som gamle elever med bopæl trehundrede kilometer fra Søhøjlandets idyl, er det
desværre alt for svært at besøge højskolen
så meget, som vi gerne vil. Vi sætter store
krydser i kalenderen, når det er tid til FRYD,
Elevmøde og måske endda RUF. Vi nyder
hvert sekund i haven, og vi tager hjem over
Storebælt fyldt med energi og humør. Men
når hverdagen bliver hverdag, er det svært at
holde fast i den boblende energi, som auto-

RY KRYDS
matisk fylder én, når man befinder sig på Ry
Højskole.
Her kommer BK Sommersol ind
i billedet. Foreningen bryder den fysiske
grænse omkring Ry Højskole og tillader os at
tage højskolen med hjem i vores dagligdag.
Gamle venskaber dyrkes, og nye opdages.
Fællesskab på tværs af årgangene bliver en
selvfølge, når vi griner, sveder og kæmper
sammen uge efter uge.
Foreningen BK Sommersol blev stiftet i sensommeren 2017 af en flok drenge fra Ry Højskole, der netop havde haft deres livs forår
ved Møllesøens bredder. Siden er foreningen bare vokset, og den tæller i skrivende
stund 26 aktive spillere, som repræsenterer
årgangene F13, F15, E15, F17, F18, E18 og
F19. Derudover er en række venner stødt
til som en del af holdet, og endelig er foreningen støttet af de mange ikke-spillende
medlemmer, som får hjulene til at køre rundt,
og som til gengæld modtager invitationer til

fester, volleyarrangementer, julefrokoster,
indendørs fodboldstævner og meget mere.
Vi er stolte af det arbejde, der er blevet lagt
i foreningen, og af den udvikling vi har haft,
siden vi startede for godt og vel to år siden.
Og så er vi meget glade for den støtte, vi har
oplevet – både i form af et trøjesponsorat fra
højskolen og i form af den opbakning, som vi
mærker fra alle jer gamle Ry’ere. Hvis du som
læser har fået lyst til at flytte grænserne for,
hvad Ry Højskole kan være, står døren altid
åben – fodboldstøvler eller ej.
Medlemskab af foreningen med adgang til
sociale arrangementer koster 100 kr. om året.
Derudover koster det 400 kr. om året for spillende medlemmer.
Kontakt Anders Aabo, Niels Olav Holst-Larsen eller Søren Bang.
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Referat af Elevforeningens generalforsamling
lørdag d. 3. august 2019
Når sommeren er på sit højeste, solen varm og græsset grønt, ved du,
at det atter er blevet tid til at vende
blikket mod Ry Højskole og årets
Elevmøde.
Weekenden byder blandt andet på
Elevforeningens generalforsamling,
spændende foredrag, festmiddag
og livemusik, inden vi sammen skal
feste til den lyse morgen.
Vi glæder os til at se jer den 31. juliden 2. august til en uforglemmelig
weekend!

Elevmøde
2020

Af Carolina Visti, sekretær i Elevforeningens
bestyrelse, tidligere elev F14 og tidligere ansat
E16 og F17

Ry Højskole vrimler igen i år med tidligere
elever til dette års Elevmøde. Augustsolen
skinner på de fremmødtes glade gensyn
med skolen og hinanden. Traditionen tro
stimler medlemmer af Elevforeningen sammen og varmer den ottekantede teatersal op
til generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent
Med en fyldt teatersal, skydes generalforsamlingen 2019 i gang med valg af dirigent,
som bliver Anne Bendixen. Hun konstaterer,
at fristen for udsendelse af dagsorden er
overholdt, hvorefter hun gennemgår generalforsamlingens forløb for de fremmødte.
2. Forpersonens beretning
Andet punkt på dagsordenen er forpersonens årsberetning ved forperson Jeppe Bay
Lynggaard. Årsberetningen kan findes i begyndelsen af nærværende skrift.
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3. Præsentation af årsregnskab
Kasserer, Sarah Strunge, præsenterer og
gennemgår årsregnskabet. Det meddeles,
at foreningen har et overskud på 1.000 kr.
Bestyrelsen er blevet enige om at ville skifte bank, og har i den forbindelse været i
dialog med Merkur Andelskasse. Det er på
baggrund heraf besluttet, at vi ikke skifter til
Merkur Andelskasse, som situationen ser ud
nu. En undersøgelse af mulighederne for at
skifte til en anden bank i løbet af kommende
bestyrelsesår er i gang.
4. Afsked med afgående bestyrelsesmedlemmer
I år tager vi afsked med Sarah Strunge, Marie
Riis og Maja Marie Ekmann, og takker dem
for deres kæmpe indsats i bestyrelsesarbejdet. Det har været en stor fornøjelse, og vi
ønsker dem alt det bedste fremover. Med på
den videre vej får de gaver, taler, tak og klap-

salver. Heldigvis kan vi regne med fortsat at
se dem på skolen, når vi allesammen samles
til næste års FRYD og Elevmøde.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Dirigent Anne Bendixen forklarer proceduren for valg af bestyrelsesmedlemmer, som
den er beskrevet i foreningens vedtægter.
Først besættes de fire ordinære bestyrelsesposter, der i år er på valg. Herefter vælges
to suppleanter. For at komme på valg skal
kandidater opstilles af et andet medlem af
Elevforeningen.
Bestyrelsen opstiller til genvalg Katrine Rolle Jacobsen fra F12 og Jeppe Bay
Lynggaard fra F15. Til de ordinære bestyrelsesposter stiller følgende desuden op: Matilda Rom fra F18, Petrea Hvidberg Conradsen
fra E18 og Mathies Vestergaard Fjord fra F19.
Vi synger sange, mens stemmerne tælles op,
og posterne går til Katrine, Jeppe og Petrea.
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Vi kommer blandt andet omkring sprogets
foranderlighed og rolle i vores tilgang til verden.
På anmodning fra medlemmerne bliver debatten
forlænget. Stemningen er høj i teatersalen, da
afstemningen finder sted. Et stort flertal stemmer
for vedtægtsændringen, og forslaget bliver
hermed vedtaget.
Til suppleantposterne opstilles følgende kandidater: Matilda fra F18 og Mathies fra F19. De to frie suppleantposter går til
de opstillede kandidater uden valg. Bestyrelsens suppleanter er altså Matilda og Mathies.
6. Valg af revisorer
Markus Levinsen og Pernille Rosa Thomsen
genopstiller som revisorer. Det bliver vedtaget, at de begge fortsætter.
7. Afstemning om vedtægtsændring
Bestyrelsen sendte i maj et forslag om en
vedtægtsændring ud til foreningens medlemmer. Forslaget gik ud på at ændre vedtægterne således, at ordet formand ændres
til forperson samt næstformand til næstforperson. Jeppe Bay Lynggaard introducerer
forslaget og fortæller de fremmødte om bestyrelsens overvejelser om vedtægtsændrin-
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gen. Overvejelserne går på, at bestyrelsen
gerne bakker om den forandring, der sker i
samfundet for tiden, samt at ordet formand
kan virke ekskluderende, fordi ordet i sig selv
ikke repræsenterer alle.
Inden selve afstemningen om, hvorvidt vedtægtsændringen skal finde sted,
debatterer de fremmødte forslaget. Holdninger for og imod bliver udvekslet. Det
bliver foreslået fra salen, at der ikke bliver
klappet, mens holdningerne bliver delt. Det
bliver der taget godt imod, og alle får mulighed for at komme med deres mening til
det stillede forslag. Vi kommer blandt andet
omkring sprogets foranderlighed og rolle i
vores tilgang til verden. På anmodning fra
medlemmerne bliver debatten forlænget.
Stemningen er høj i teatersalen, da afstemningen finder sted. Et stort flertal stemmer
for vedtægtsændringen, og forslaget bliver
hermed vedtaget.

8. Indkomne forslag
Udover bestyrelsens forslag om en vedtægtsændring, er der ingen øvrige indkomne forslag.
9. Eventuelt
Et medlem sætter spørgsmålstegn ved den
ekstra mundtlige motivation for at stemme
på i forvejen indsatte bestyrelsesmedlemmer, der fandt sted på denne generalforsamling i forbindelse med valget til bestyrelsen.
Bestyrelsen bemærker, at alle kommentarer
og eventuelle motivationer er velkomne i forbindelse med valget.
Vi takker for god ro og orden, hvorefter foreningsmedlemmerne forsvinder ud i solen,
og den nye bestyrelse ind på kontoret for at
konstituere sig.
Tak for i år og på gensyn!
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Kassererens beretning 2019
Af Sarah Strunge, tidligere kasserer i
Elevforeningens bestyrelse, tidligere elev F16

Regnskabsåret 2018/2019 er afsluttet
med et overskud på 25.088,39 kr., hvilket
overstiger overskuddet fra sidste år. Det
vil blive gennemgået hvorfor i følgende.
Igen i år har der været en forøgelse af
transportudgifter, hvilket blandt andet
skyldes, at størstedelen af alle bestyrelsesmedlemmerne bor i København, og
der er derfor flere udgifter end i sidste
regnskabsår. Sidste år havde vi blandt
andet et medlem, der var bosat i Ry, hvilket påvirkede de samlede udgifter. De
samlede udgifter overstiger budgettet
med 1.774,40, hvilket der selvfølgelig er
taget højde for i budgettet for det indeværende regnskabsår.
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Skriftet har ligeledes haft ekstra omkostninger i forhold til forrige år. Det skyldes,
at vi valgte, at få Skriftet trykt på gen-

brugspapir i en højere kvalitet end normalt.
Til gengæld er udgifterne til porto
faldet i kraft af, at vi har gjort det muligt for
jer, at få Skriftet tilsendt elektronisk i stedet
for fysisk. Desuden besluttede vi sidste år, at
vi fremover udsender sommerhilsen og invitation til generalforsamling elektronisk, og
dermed har vi også her mindsket portoudgifterne.
Vi er i år trådt ind i det sidste regnskabsår
for den femårige periode med femårsmedlemskaber, og dermed er der ikke længere hensat passiver fra året 2014/2015. Vi vil
derfor i det kommende regnskabsår kunne
komme med en vurdering af, hvilken effekt
femårsmedlemskaberne har på vores økonomi. De er en generel succes, og igen i år har
der været en stigning i vores indtægter fra
kontingenter. Vi er enormt glade for den store tilslutning fra de lange ophold og selvføl-

gelig fra dem, der vælger at fortsætte deres
medlemskaber.
En stor forskel på dette års regnskab i forhold til sidste års er, at både udgifter og indtægter til Elevmødet er faldet markant. Det
skyldes, at vi i 2017 fejrede skolens jubilæum,
hvor vi havde væsentligt flere omkostninger
grundet den udvidede kapacitet. Elevmødet
2018 gik en smule i underskud. Helt præcist
531,28 kr. Det er forventeligt, og vi har til
gengæld genereret et flot overskud til Fryd.
Derudover er RUF-barens udgifter steget,
idet der blev truffet nye valg angående sortiment til sidste års RUF-uge. Det har været til
stor glæde for vores kursister.
Vi har i år haft en mindre udgift til Ry i Byen,
og vi vil selvfølgelig stadig opfordre til, at der
bliver søgt om tilskud fra vores faste pulje.
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Årets gang
EFTERÅR 2018

28.

OKTOBER

30.

22. - 27. Fælles studietur til Berlin
Rejsegilde på Hovedbygningen
31.
Højskoleaften: Koncert med “Rytmisk Konservatorium Aarhus”
NOVEMBER
Fællestime: Foredrag og film i Ry
Biograf med Stig Guldager og
filmen “De Originale”
Højskoleaften: ”Takt og Tone” med
7.
teaterensemblet “Hattekompaniet”
Fællestime: Foredrag med Thomas
9.
Jensen (Socialdemokratiet): ”Retfærdig og realistisk”
12. - 16. Fordybelsesuge
Fællestime: Racismedebat
19.
Højskoleaften: Foredrag med Hans
21.
Otto Jørgensen: ”De kvindelige
og kvindagtige forfattere og det
moderne gennembrud”
Fællestime: Ryskilde-forberedelser
23.
23. - 25. Ryskilde Festival E18
2.
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Højskoleaften: Foredrag med Jeppe 16.
Graugaard: ”Efter Stormen”
23.
Fællestime: Fælleskor med Helle
Terkelsen
25.
Foredrag med Mickey Gjerris: ”Etik
og Bioteknologi”
DECEMBER

3.
6.
5. - 7.
7.
8.
9.
13.
14.

Fællestime: Salsa med Jeppe Bai
Turnéteater: ”Der var engang en
anden virkelighed”
Teaterforestilling med Ry Højskoles
teaterelever: ”Kærlighed til salg”
Koncert med Ry Højskoles musikelever
Gæstedag
Julegudstjeneste i Ry Kirke
Fællestime: Poetry slam med Klaskefar
Efterårsskolen 2018 slutter

FORÅR 2019
JANUAR
13.

Vinter-/forårsskolen 2019 begynder

30.

Sangaften
Højskoleaften: Foredrag med Lars
Trier Mogensen: ”Rigets tilstand”
Fællestime: Sangen om Danmark
med Ole Toftdahl
Trommer for alle med Jeppe Bai og
Jesper O. Jacobsen
Højskoleaften: Foredrag med Kristian Leth: ”Håb”

FEBRUAR
1.
Fællestime: Open Space Technology
6.
Højskoleaften: Koncert med Niclas
Knudsen og ”Alt er ego”
8.
Fællestime: Foredrag med Thomas
Jensen (Socialdemokratiet): ”Retfærdig og realistisk”
13.
Højskoleaften: “Lykkelænder i Ry
Biograf og debat med producer
Rie Hougaard og skuespiller Vivi
Nielsen
15.
Fællestime: Debat om krænkelseskultur
18. - 22. Fordybelsesuge.
26.
Teaterkoncert med Ry Højskoles
musik- og teaterelever: “Exit”

27.

Børneteater: ”Ry Højskole går fra
snøvsen”
MARTS

3.
6.
8.
13.

Forårsskolen begynder
Sangaften
Fællestime: Berlin-forberedelser
Højskoleaften: “Erasmus Montanus” på Aarhus teater
15.
Fællestime: Berlin-forberedelser
Fælleskor med Helle Terkelsen
20.
Højskoleaften: Foredrag med
Anders Leth Damgaard: ”RAV – et
vindue til fortiden”
22.
Fællestime: Foredrag med Peter
Laugesen og Elena Askløf: ”Vores
Europa”
25. - 30. Fælles studietur til Berlin.
APRIL
3.
8.
10.

Højskoleaften: Foredrag med
Birgitte Kosovic: ”Erik Scavenius –
mellem løgn og overlevelse”
Generalforsamling i Ry Højskoles
skolekreds
Højskoleaften: Koncert med

Fredrik Lundin og de fem på nye
eventyr
12.
Fællestime: Foredrag med Carla
Viegast: ”Sorg”
17.
Fællestime: Jesus Christ Superstar.
24.
Højskoleaften: Foredrag med Fries
Before Guys
26.
Fællestime: Koncert med Jutland
Saxophone Quaartet
27. - 28. FRYD og indvielse af Hovedbygningen

JUNI
5.

8.
12.
15.

MAJ
Højskoleaften: Foredrag med Mogens Lykketoft: ”I verdens tjeneste”
3.
Fællestime: Foredrag med Jakob
Steensig: ”Hverdagsgrammatik”
8.
Vælgermøde
10.
Fællestime: Ryskilde-forberedelser.
10. - 12. Ryskilde Festival F19
13.
Højskolernes dag
15.
Højskoleaften: Forfatteraften med
Olga Ravn
20. - 24. Fordybelsesuge
29.
Turnéteater: ”Inner Stasi is
watching you”

Teaterforestilling med Ry Højskoles teaterelever: ”Den jord du gik
på”
Koncert med Ry Højskoles musikelever
Gæstedag
Fællestime: Poetry slam med Klaskefar
Forårsskolen 2019 slutter

SOMMERKURSER 2019

1.

JULI
30. - 6.

Ry Classic: Maleri, Keramikværkstedet, Ro i kajakken, Skriv så det
fænger, Argentinsk tango.
7. - 13. Musik i Ry: Jazz, Pop Rock & Disco,
Rytmisk Kor, Trommer, Sang & Bevægelse, Soul, Reggae & Roots
14. - 20. Ry for familier: Natursafari, Keramisk værksted, Teater, Svejs dig
glad, Planteplaneter, Musik på
tværs
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SEPTEMBER

AUGUST
27. - 2.

2. - 4.

Ry uden filter: Fra før vi blev født,
Fribytterdrømme, Kroppens
rytmeboks, Rybin Hood, Sans og
samling, Tidsrejsen, Time to say
buongiorno
Elevmøde 2019

EFTERÅR 2019
AUGUST
11.
14.
16.
21.
23.
28.
29.
31.
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Sensommerskolen begynder
Sangaften
Fællestime: Ugerne der kommer
med Ole Toftdahl
Højskoleaften: Foredrag med
Anders Leth Damgaard. ”Rav- et
vindue til fortiden”
Fællestime: Trommer for alle
Sangen om Danmark
Foredrag med katastrofe-sygeplejerske Jacob Hasle: ”Udsendt”
Fællestime i Ry Biograf: ”Ser du
månen Puk Damsgaard”
Maratonsang

Højskoleaften: Foredrag med
Steen Gade. ”Briterne vil ud! Er vi
stadig forbeholdne”
6.
Fællestime: Open Space Technology
9. - 13. Fordybelsesuge.
Børneteater: ”Monsterraketten”.
13.
16.- 18. Teaterkoncert med Ry Højskoles
musik- og teaterelever: “K-141”
Højskoleaften: Koncert med New
24.
Jungle Orchestra.
Fællestime: Berlin-forberedelser.
27.
4.

OKTOBER
2.
4.

Sangaften
Fællestime: Berlin-forberedelser
Fælleskor med Helle Terkelsen
Højskoleaften: Foredrag med Ras9.
mus Ejrnæs. ”Biodiversitet”
Fællestime: Foredrag med Esther
11.
Kjeldal Michelsen: Den Grønne
Studenterbevægelse
Fælleskor med Helle Terkelsen
14. - 18. Fælles studietur til Berlin.
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Elevforeningens bestyrelse

62

Jeppe Bay Lynggaard (forperson), F15
Holmevej 19
2860 Søborg
21 43 29 02 / jeppe@ryelev.dk

Carolina Visti Bertelsen (sekretær), F14
Skelbækgade 30, 4. th
1717 København V
51 94 02 20 / carolina@ryelev.dk

Petrea Hvidberg Conradsen, E18
Nørre Allé 75, v 205
2100 København Ø
53 83 72 75 / petrea@ryelev.dk

Johan Kjær Houver (næstforperson), F17
Farvergade 27G, 2. 307
1463 København K
61 28 70 39 / johan@ryelev.dk

Anne Byriel Christensen, E11
Ekkodalen 6, 3. tv
8210 Aarhus V
30 54 46 97 / anne@ryelev.dk

Mathies Vestergaard Fjord (suppleant), F19
Ågade 108, st. th
2200 København N
26 11 22 15 / mathies@ryelev.dk

Philip Alexander-Severin Tobiassen (kasserer),
RUF
Tagensvej 15, 1. 149
2200 København N
41 41 26 40 / philip@ryelev.dk

Katrine Rolle Jacobsen, F12
Skoleholdervej 13, 3. tv
2400 København NV
27 58 59 80 / katrine@ryelev.dk

Mathilda Rom (medlemsansvarlig, suppleant),
F18
Hesseløgade 56, 3. 316
2100 København Ø
28 77 07 12 / mathilda@ryelev.dk
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