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

Mørk er november og løvfaldet slut,
vandet begynder at fryse,
lyset fra solen og blomsterne brudt
- da må vort hjerte selv lyse.
Skriftet markerer, som altid, afslutningen af
endnu et år i Ry Højskoles Elevforening. Hvert
år på dette tidspunkt plejer vi at bruge et par
linjer på at beskrive stemningen i Ry for jer,
Skriftets læsere. I år er ingen undtagelse: Alt
er ikke helt, som det plejer, men heller ikke
rigtig anderledes. Haven ligner sig selv, mørket trækker sig sammen om højskolen, og
ligesom det er tilfældet i Thorkild Bjørnvigs
tekst fra 1959 skal lyset findes i eleverne selv,
i sang og i leg, inde bag de røde mursten.
Måske mere nu end nogensinde før.
Temaet for Skriftet i år er fremtid, og efter et
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år præget af stor uvished, føles det passende at rette blikket fremad. Hvordan ser fremtiden ud, og på hvilken måde kan vi sætte
vores eget præg på den?
Tidligere Ry-elev Jesper Øland har som
tidligere forstander og medstifter af Roskilde Festival Højskole skrevet et bidrag om,
hvordan man tænker fremtidens højskole,
når man får mulighed for at skabe den helt
fra bunden. Medlem af Højskolesangbogsudvalget Anne Odgård Eyermann fortæller
om vintersange uden sne og balancen mellem tradition og fornyelse i forbindelse med
udvælgelsen af sange til den nye Højskolesangbog. Højskolelærer Jeppe Graugaard
skriver om vigtigheden af bæredygtig dannelse og bevidstheden om livets fællesskaber, når vi skal lære at håndtere fremtidens
globale udfordringer.

I år afspejler temaet sig også på anden vis.
I redaktionen vil vi, over de næste par måneder, sammen med nogle af skribenterne,
indtale en stor del af Skriftets indhold og
løbende gøre det tilgængeligt for jer som
podcast. Vi håber, at det kan være med til at
gøre indholdet lettere tilgængeligt, og sprede lyden af Ry Højskole endnu længere ud
i afkrogene af vores medlemmers hverdag.
De indtalte artikler vil blive lagt op på Elevforeningens hjemmeside på www. ryelev.dk/
skriftet.

tegnet ved, at vi har savnet og manglet den
kontakt til jer, som normalt er en stor del af
vores arbejde. Vi ved endnu ikke, hvordan
2021 kommer til at se ud for Elevforeningen
eller vores arrangementer. Men en uvis fremtid gør i særlig grad plads til, hvad Bjørnvig
beskriver som uspåede frugter, og helt uden
forbehold tør vi godt sige, at vi glæder os til,
vi igen kan se jer, synge og lege.
God fornøjelse!
- Elevforeningens bestyrelse

Der skal lyde en stor tak til alle, der har bidraget med tekst, billeder og lyd til Skriftet i
år. Vi håber, I alle har lyst til både at læse og
lytte med, og kommer til at nyde det færdige
resultat.
For os i bestyrelsen må 2020 være kende-

7

Forpersonens beretning 2020
Af Jeppe Bay Lynggaard, forperson i
Elevforeningens bestyrelse, tidligere
elev F15

Kære alle sammen
Hjertelig velkommen til Ry Højskoles Elevforenings generalforsamling 2020 - nu i en ny
udgave. Jeg håber, alle er kommet på plads
både her i salen og derhjemme.
Det er dejligt at se jer alle - både jer der
deltager her i salen og i det virtuelle. Det er
skønt at mærke jeres opbakning i denne ellers mærkelige og omskiftelige tid. De udfordringer vi står i, har medført, at vi har skulle
tænke foreningsarbejdet på en hel ny måde.
Der har ikke været en drejebog, vi har kunne
følge i opsætningen af denne generalforsamling, men vi håber, alle får mulighed for
at deltage og være med.
Jeg havde aldrig forestillet mig, at vi skulle
sidde her i teatersalen med god plads imellem os en halvkold oktoberdag og afholde
generalforsamling. Så allerede her er intet,
som det plejer. Normalt plejer folk at gispe
efter vejret i august, når temperaturen si-
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ger 25 grader udenfor, og vi prøver at finde
plads til flere og flere i en tætpakket teatersal. Vi skal jo have plads til alle.
Så hvordan starter man en meget atypisk
generalforsamling og denne beretning? Det
har jeg været meget i tvivl om. Hvad skulle
jeg starte med at fortælle, siden vi sidst var
samlet i starten af august sidste år? Ville det
være bedst at starte med udfordringerne og
frustrationerne, så er det jo ligesom overstået, eller bør jeg begynde med de gode
historier? Jeg vælger at begynde med det
trygge og genkendelige. Vi skal jo alle lige
falde til rette i dette nye scenarie.
Skriftet. Det går godt med Skriftet. Det
går faktisk rigtig godt med Skriftet. Som jeg
nævnte i vores sommerhilsen, så er årets
tema ’Fremtid’. Det byder på spændende
bidrag fra bl.a. elever, lærere og Lea Korsgaard, som også holder foredrag umiddelbart efter denne generalforsamling. Som

noget helt nyt kan vi også fortælle jer, at vi
i år optager artiklerne og får dem indspillet,
så man kan lytte til dem under madlavningen
eller på farten. Vi håber, I vil tage godt imod
dette nye tiltag. Vi er selv super spændte på
dette nye tiltag.
Lad mig prøve at give jer et indblik i, hvordan vores arbejde har set ud i det forgangne
år. Efteråret gav rammer for gode bekendtskaber med E19, da vi var her på besøg både
i anledning af bestyrelsesmøder, RUF-evaluering og vagtlærerweekender. Vi assisterede bl.a. E19 en lørdag eftermiddag i november på og udenfor banen i en mindeværdig
fodboldkamp mod Silkeborg Højskole på
Silkeborg Stadion. Første weekend i februar
afholdt vi cognacgilde med skolens ansatte
og bestyrelse. Her diskuterede vi, hvordan
skolen skal forholde sig til de sårbare unge,
som starter på højskolen. Skal man gøre sig
selv nogle nye pædagogiske overvejelser?

Selvom det var svært og viste sig
nærmest umuligt at lave højskole
under corona-restriktioner, så
havde vi en fantastisk uge med
spændende fællestimer, gode
bar-stunder og leg på tværs af
modulerne.

Skal man give de
sårbare unge mere
plads, eller skal man
forvente, at de i lige
så høj grad deltager
i undervisningen? Det var nogle interessante diskussioner, vi havde i fællesskab. Denne weekend endte også med at være vores
eneste møde med F20. Herfra kom vi ikke
tilbage på skolen før i juli til RUF. Blot nogle dage efter landet lukkede ned, skulle vi i
samarbejde med RUF-værterne have lagt
første hånd på årets RUF, og siden da er resten historie, og vi vil se tilbage på 2020 med
stor sorg over ikke at kunne bringe alle jer
tilbage på højskolen til fest og glade dage.
Vi har også for nylig fået en ny repræsentant i skolens bestyrelse. Den 14. november
sidste år meddelte Christoffer Koch, at han
stoppede som vores repræsentant. Skolen
afholdt generalforsamling for en måned si-

den d. 7. september,
og her blev Christoffer valgt ind i bestyrelsen, da han stillede op til en ordinær
bestyrelsespost. Hermed stort tillykke til
ham og tak for det gode samarbejde de sidste fem år. Dermed skulle vi træffe en beslutning om, hvem vores nye repræsentant skulle
være, og vi ønskede, det skulle være en, som
vi kender godt, og som ligeledes kender til
vores arbejde. Vi gik derfor i tænkeboks...
Jeg kan huske, da Christoffer stoppede i
bestyrelsen og dermed også som formand i
2015 – det år hvor jeg blev valgt ind – at han i
sin beretning nævnte, hvor mange dage han
havde været tilbage på skolen siden sit eget
ophold. 200 dage. Det var alligevel en sjat,
tænkte jeg, og sikke et stort stykke arbejde
han må have lagt for denne skole. Sidenhen
er han stadig vendt jævnligt tilbage til besty-
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relsesmøder, elevmøder, RUF, og hvad der
ellers har været derimellem, så Christoffer
har om nogen sat sit præg på denne skole.
Normalt plejer jeg i denne beretning at
sige, at vi i går afsluttede et forrygende RyUden-Filter. Ja, det gjorde vi sjovt nok ikke,
men vi formåede trods diverse restriktioner
at afholde RUF som det eneste normale i
dette år på sit sædvanlige tidspunkt. I slutningen af juli var vi 130 personer samlet til
en uge, der for mange faldt på et tørt sted,
et socialt tørt sted, og det var til stor forløsning for mange. Selvom det var svært og
viste sig nærmest umuligt at lave højskole
under corona-restriktioner, så havde vi en
fantastisk uge med spændende fællestimer,
gode bar-stunder og leg på tværs af modulerne. Det var en god følelse at være tilbage
i Ry-boblen. Og lad mig da indrømme, at vi
åndede lettede op, da ugen var ovre uden
nogen smittetilfælde. Alt dette kunne ikke
være gjort uden Katrine, Mathies og Mathil-

das store forarbejde og overblik under ugen.
Vi håber nogle af jer, der deltager i dag, har
lyst til at søge om at blive vært til næste års
RUF. Ansøgningsfristen for at blive vært er d.
27. oktober.
I forlængelse af RUF i august deltog vi
i F20’s gensynsweekend, som lå den weekend, hvor vi normalt afholder Elevmødet. De
fik et døgn til at udfolde sig og igen indtage
skolens arealer med planlagte workshops,
quiz og savnet fest i sommersol. Det var dejligt endnu engang at møde F20, som jeg
ved, mange af jer har sendt en masse tanker i foråret, da de fik afbrudt deres ophold.
Lige nu krydser vi fingre for, at efterårsholdet
kan komme igennem opholdet uden smittetilfælde, og jeg ved, at eleverne er yderst
opmærksomme på ikke at få coronasmitten
inden for højskolens mure.
Jeg skal selvfølgelig også nå at fortælle, hvem vores nye repræsentant i skolens
bestyrelse er blevet. For efter mange over-

vejelser og refleksioner af både os og vedkommende, blev vi enige om, at det ville give
god mening, hvis det var en person, som vi i
forvejen havde tæt kontakt med. Derfor endte valget med Anne Byriel. Vi synes, det giver
god mening, at Anne indtager den plads, så
hun er gennemgående i både elevforeningens og skolens bestyrelse. På den måde
sikrer vi, at beskederne bliver bragt godt
frem og tilbage.
Vi ville ønske, vi kunne sige: “vi ses til april
til FRYD”, men der er vist ingen, som ved,
hvordan foråret og hele 2021 kommer til at
udspille sig. Vi ville jo allerhelst bare kunne
sige, at vi ses til april, men om det kommer til
at ske, er desværre endnu uvist.
Og til alle jer, der er her i dag. I skal have
den største tak. En tak fordi I til stadighed viser jeres opbakning til denne elevforening.
Det sætter vi utrolig stor pris på, og vi håber
at se jer igen til næste år.
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Syndefald og fossiler
Af Ole Toftdahl, forstander på Ry Højskole

Dagens Zetland-artikel fra den 13. oktober
handler om Danmarks voksende bilpark.
Energistyrelsen beregner, at der i Danmark
selv med en halv million el-biler i 2030 vil
køre yderligere 100.000 fossile biler på vejene. Lige nu kører der 2,7 millioner personbiler. I 2030 tror de, der er 3,3.
Energistyrelsen regner sådan, fordi der i
1995 var 3 personer om hver privatbil. I dag
er der 2,2. Fremskriver man den udvikling, er
man i 2030 kun 1,8 personer om hver privatbil.
Når Energistyrelsen skal spå om fremtiden,
er der derfor ikke nogen CO2-reduktion i
vente på fossile privatbiler - tværtimod.
Men kan det nu være rigtigt? Behøver vi at
opføre os så forudsigeligt?
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Kun de argeste klimafornægtere er uenige i,

Heldigvis befinder vi os ikke i myternes
univers. Vi står ikke hver dag op til
endnu en heltedåd på slagmarken,
efterfulgt af flæskesteg og mjød i
Valhalla, for endelig at segne om og
sove den ud til næste dags gentagelse.

at den balance, der har hersket på kloden så
længe mennesker har været på den, er under forandring. Vi forbereder os på en verden med temperaturstigninger, voldsommere vejr og højere vandstande.

Hopi-indianernes fortællinger om overgangene fra den ene til den næste verden, ligner
både de bibelske fortællinger om syndfloden og Noahs ark, og geologernes beretninger om vulkanudbrud og meteornedslag.

Set fra menneskers perspektiv er det en verden på vej ud af balance, og vi er selv de ansvarlige.

I Arizonas ørken finder man i sandstensklipperne indgraveringer med billeder og
beskrivelser, der fortæller, at noget, der er
mindre end støv, vil falde fra himlen og ødelægge den fjerde af verdenerne.
Mytefortællingerne blev kendt, da de første
atombomber var blevet udløst over Japan.
Hopi-indianernes høvdinge rejste efterfølgende på besøg hos verdens ledere for at
advare.

Hopi-indianerne har et begreb for den ubalance. Koyaanisqatsi, kalder de det - en verden ude af balance, en verden, der er klar til
at undergå forandring.
I deres myter berettes om fem verdener,
hvoraf vi nu lever i den fjerde. De andre er
gået under, fordi menneskene blev for grådige. De glemte, at danse jordens rytme og
synge hjertets sange. De glemte, at opretholde balancen i verden.

Mon ikke alle myter rummer fortællinger om
dommedag? I vores eget mytiske gudeunivers kaldes den Ragnarok. Ragnarok er den
dag, hvor kampen mellem guder og jætter er
blevet så ondskabsfuld, at jætterne smider

Heimdal ned fra Bifrost og erobrer Asgård.
De fleste guder bliver slået ihjel, men nogle
få overlever. Efter Ragnarok opstår der en ny
verdensorden, som vi ikke ved så meget om.
Hvis man har glemt fortællingen om altings
begyndelse, kommer den lige her i den helt
korte udgave:
I de første tider, før hav, himmel og jord var
skabt, var der i verden bare et stort hul, der
kaldtes Ginungagap. Mod nord lå det kolde,
mørke og stormende Niflheim og mod syd
Muspelheim, der var så varmt, at alt, hvad
der fandtes eller nærmede sig, brændte op.
Dengang var ikke en gang guderne blevet
født.
Ud af Ginungagap strømmede vandet i store floder, der, når de mødte Niflheims kulde,
blev til enorme gletsjere og frostskyer, der
langsomt fortsatte mod Muspelheims var-
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Vi er ikke guder eller jætter med
en fastlagt rollebesætning i en
mytologisk fortælling. Vi er ikke
forudbestemte til at virkeliggøre
en gammel indiansk profeti. Og
vi er især ikke abekatte.

me. Her faldt tågen
som regndråber og
fra dem stammer de
første levende væsner.
Først var det kæmpejætten Ymer og senere
mennesket Bure. De to fik sammen Odin, der
blev stamfar til guderne.

Guder og jætter, lys
og mørke, krig og
fred. Når balancerne brydes, går det
galt, og det bliver
Ragnarok. Vandene stiger og vulkanerne
spyr ild, mens meteorerne regner fra himlen.

res uskyldige og ubekymrede tilværelse. Til
gengæld fik vi både forstand og ansvar.

Guderne i myterne er uforanderlige, udstyret med egenskaber, der ikke ændrer sig.
Menneskene i hopi-indianernes første fire
verdener går altid til grunde i grådighed og
krigsbegejstring.

Vi er ikke guder eller jætter med en fastlagt
rollebesætning i en mytologiske fortælling.
Vi er ikke forudbestemte til at virkeliggøre en
gammel indiansk profeti. Og vi er især ikke
abekatte.

Fortid, nutid og fremtid spiller ingen rolle i
myterne. Her er vi som abekatten dømt til
evigt at gentage, hvad der er nedlagt i vores
gener.

Vi er derimod forpligtet til at bruge al vores
erfaring, viden og forstand til at klare os i
den verden, vi fik foræret, da vi blev forvist
fra paradiset.
Jeg er klar til handling. Og jeg tager gerne
bussen.

Ragnarok indtræffer da verden kommer ud
af balance. Jætterne skal slet ikke befinde
sig i Asgård, men blive i Jotunheim.

Heldigvis befinder vi os ikke i myternes univers. Vi står ikke hver dag op til endnu en
heltedåd på slagmarken, efterfulgt af flæskesteg og mjød i Valhalla, for endelig at segne
om og sove den ud til næste dags gentagelse. Vi lever ikke i den tidløse evighed.

Jeg skriver indtræffer… Myter er tidløse. De
fortæller, om balancer mellem energierne.

Det kan vi takke Adam og Eva for. Da de spiste af æblet, sagde de samtidig farvel til vo-

Da guderne opdagede hvilke kæmpekræfter de besad, slog de Ymer ihjel. Af kroppen
skabte de både himmel, hav og jord. Ilden
fra Muspelheim blev til stjerner.
Jætterne fik lov at bo i Jotunheim, menneskene i Midgård og guderne i Asgård.
Fortællingen om det nordiske gudeunivers
er ikke en fortælling om godt og ondt. Nogle af guderne har egenskaber, der er svære
at holde af, og der findes flere sympatiske
jætter.
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Forstanderens beretning
Derfor er det både ukristeligt og helt ude i
hampen, når energistyrelsen (og hvem der
ellers har ansvaret) forestiller sig, at vi ikke
kan eller skal forandre os.

Af Ole Toftdahl, forstander på Ry Højskole

Højskoledagbog, den 2. maj 2020…
I dag er det ”Højskolernes Dag”. Her er ikke
et øje. Det er 7 uger siden, at eleverne på forårsholdet blev sendt væk. Heldigvis har redningspakken for højskolerne skabt tillid til, at
vi også findes, når vi igen må åbne. Det er
vi meget taknemmelige for. I den kommende uge bliver det klart, hvem der må få lov
at åbne i anden runde. Vi håber, vi er iblandt
dem. Vi har brug for at øve os inden efterårsskolen.
I dagens avis kan man læse, at Statens Serum
Institut vurderer, at der på efterskoler og kostskoler er meget høj smitterisiko. Her bor man
sammen som i et stort hjem, og der er ofte
fysisk aktivitet og sang – begge risikofaktorer. Det er vanskeligt at være uenig i. Vi bor
tæt, 2-3 på samme værelse, 20 i samme hus.
Vi spiser sammen. Vi betragter samværet og
fællessangen som grundlæggende.
De sidste uger er gået med at planlæg-

ge en højskole, der kan fungere på trods af
corona. Vi arbejder på at finde en kontrolleret
samværsform, så eleverne kan bo i ”det store hjem”, hvor både fysisk aktivitet og fællessang har plads.
Vi skal opfinde en højskole, som unge vil betale mellem 1500 og 2000 kr. om ugen for at
deltage i. Det ville være vigtigt at gøre forsøget med forårsholdet. De vil kunne hjælpe
med at opfinde formen. De ved en masse om
både højskole og corona.
Først boede de hjemsendte forårselever hver
for sig. Nogen hos deres forældre, andre på
sofaen hos gode venner eller i lånte sommerhuse. 7 uger inde i nedlukningen har en del
fundet sammen i små grupper på 3-4 elever.
De er meget opmærksomme og hensynsfulde. De ønsker at gøre hvad som helst for at
undgå nye smittekæder. Det ville være fuldt
forsvarligt at invitere dem tilbage til 6 ugers
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højskoleophold. Hvis de har mistanke om at
være smittede, bliver de i solidaritetens navn
væk, indtil de er klar til fællesskabet. De vil
love at holde sig til hinanden og til højskolens
matrikel. De vil acceptere at afstå fra besøg
eller selv at tage på besøg.

ner og forberedelser, der ligger i min ”corona-mappe”.

Kære E19, vi håber og tror, I vil komme igen,
når muligheden kommer.
Højskoledagbog, den 2. oktober 2020…
Vi har lige sagt hep, hey og klappet velkommen til weekendens gæster. De er alle sammen testede inden ankomst, og deres besøg
er planlagt for 12 dage siden på husgruppemødet. Det er koordineret på fællesmødet,
så vi ikke er flere, end at vi kan overholde alle
retningslinjer.

Erfaringer fra de kommende 6 uger vil være
meget værdifulde. Derfor: tag os med i næste runde.

F20 blev afbrudt midt i den niende uge af
opholdet. På det tidspunkt har et højskoleophold netop fundet sin form. Alle kender
hinanden, facaderne er faldet. For de fleste
er ensomheden brudt, og anden periode er
i gang med fag, man har valgt efter moden
overvejelse.
De pakkede til 2 ugers forventet hjemmeophold. Der gik 11 uger, før de kom tilbage.
Med undtagelse af 2 kom alle. Sammen fik
vi 4 uger, inden vi skulle gøre skolen klar til
sommerkurserne.

F20 - four more weeks
Det, der her står som en højskoledagbog, var
oprindeligt starten på et indlæg i aviserne,
men det blev uaktuelt, inden jeg blev færdig.
Vi kom ikke med i anden runde.

F20 kom igen i den weekend, hvor der skulle have været Elevmøde. Næsten 90 af dem
meldte sig ved den lejlighed ind i Elevforeningen, fast besluttede på at indhente det
forsømte forår senere.

Jeg fandt teksten i bunken af hypotetiske pla-

E19 blev snydt for både FRYD og Elevmøde.

Medarbejderne vil holde den nødvendige afstand, så de på linje med lærere og pædagoger i andre institutioner kan færdes mellem
arbejdspladsen og det øvrige samfund.
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I går blev vi nødt til at aflyse studieturen til
Bornholm. Før det havde vi aflyst turen til Berlin, som vi for længst havde forudset ville blive
et problem.
E20 tager det ret roligt. ”Bare vi får lov at være
sammen”, siger de – og glæder sig måske over,
hvor fantastisk de har det i forhold til alle deres venner, der ikke er på højskole. – Eller også
glæder de sig bare over at være sammen.
I aften har de ”Reality 2020”-temafest. Den be-

gynder kl. 20.00, og baren skal lukke kl. 24.00.
Der er dansegulv i teatersalen til kl. 02.00, men
med corona-restriktioner. Kun 35-40 elever ad
gangen og med 2 meters afstand til hinanden.
Man må ikke beruse sig mere, end at kontrollen over afstandskravene til enhver tid kan efterleves.
Til aftensmaden måtte jeg vride vrangen ud af
mig selv, og begrænse voksne myndige menneskers ret til selv at bestemme over deres fredag aften. Eleverne havde på onsdagsmødet
bedt om retningslinjer, der var til at forstå. ”Sig,
hvad vi må og ikke må”, bad de. Jeg forstår
dem godt.
I retningslinjerne står der, at man skal holde 1
meters afstand til alle uden for ens egen primærgruppe. Undtagen i undervisningen. Der
må man være tættere, hvis det er nødvendigt.
I fritiden må man ikke. Det er ikke let at finde
rationel forståelse. Derfor er opfordringen til
at bruge sin sunde fornuft ikke helt enkel.

Sund fornuft
Da Mette Frederiksen den 11. marts lukkede
Danmark ned, fortalte hun, at de ville komme
til at begå fejl undervejs i bestræbelserne på
at få os bedst muligt igennem pandemien.
Hun bad os også om at bruge vores sunde
fornuft, når vi stod overfor den tvivl, der ville
opstå.
Jeg kunne godt lide den opfordring. Den var
i sit udgangspunkt tillidsfuld og lod os, på
trods af påbuddene, beholde en vis fornemmelse af myndighed.
Myndighed er et helt centralt begreb i Ry
Højskoles værdigrundlag. Her hedder det:
“Vi ønsker at selvstændiggøre og myndiggøre den enkelte til, med respekt for andre, at
tage ansvar for sit eget liv”.
Myndighed
Vi bruger den formulering i værdigrundlaget
hver eneste gang, vi diskuterer, om vi bør vej-

lede eleverne anderledes eller indføre nye
rammer og regler for vores fælles liv.
Og stort set hver gang holder vi os tilbage
med at ”lovgive”, for hver gang vi lovgiver,
så fratager vi den enkelte myndighed og begrænser det tillidsforhold, vi insisterer på.
Jeg er sikker på, at Mette Frederiksen og de
fleste andre politikere er enige i ønsket om
at bevare tilliden. Det er også sådan, ”anbefalings- og retningslinjepolitikken” ser ud og
har præsenteret sig i de sidste 8 måneder.
Myndighederne (hvem de så end er) anbefaler – men efterfulgt af et underforstået men
meget bestemt: ”Vi regner naturligvis med,
at alle følger vores anbefalinger”.
Buskads eller hegnspæle
Da jeg i 2008 som ny forstander skulle på kursus og lære højskolelovens detaljer at kende,
forklarede Kulturministeriets embedsmand
mig følgende:
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Højskoleloven er som et buskads. Der er ikke
et hegn omkring, men det begynder med lidt
bevoksning og bliver tættere efterhånden.
Det drejer sig om at blive indenfor buskadset, altså forstå og følge lovens ånd, hvis man
undervejs møder problemer, der ikke er beskrevet i loven.
Når loven er sådan, er det fordi, de frie skolers tradition er sådan. Det er en væsentlig
forudsætning for, at de kan være frie.
Det var især Tvindskolerne, der i 80’erne og
90’erne udfordrede højskolelovens ånd. Det
resulterede i, at der blev sat hegn og hegnspæle op i buskadset. Der kom efterfølgende
en række krav til undervisningens indhold, til
fordeling af undervisning på døgnets timer,
omfang af undervisningstid, begrænsning af
rejseaktivitet og krav om konstant dokumentation.
Dokumentationen har man liggende i mapper, og man bruger masser af tid på at administrere for det tilfælde, at Kulturministeriet
en dag skulle bede om den.
Kravet om dokumentation blev kun indført,
fordi nogen udfordrede og reelt ødelagde
den tillidskultur, der indtil da havde fungeret
uden nævneværdige problemer.
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Anbefalinger, retningslinjer, påbud og love.
Buskadsbilledet er relevant i den udfordring
af tillidskulturen, vi oplever for tiden.

Anbefalinger og retningslinjer om corona er buskadser. Det er de nødt til at være,
for ellers burde de være påbud og love. Men
når noget er buskads, så må det bygge på en
gensidig tillid, også når man i særlige tilfælde
undlader at følge anbefalinger. Det må man
nemlig godt, hvis man bruger sin sunde fornuft.
Men lad os forestille os, helt hypotetisk, at
man blev i tvivl, om man må sove i bivuak i
skoven på en friluftstur. Vores sunde fornuft
siger os, at det er corona-sikkert. Man sover
hver for sig under hver sin presenning, og
møder ikke andre end de højskoleelever, som
man i forvejen bor og lever sammen med.
Men dagen inden bivuakturen kommer der
en anbefaling fra Kulturministeriet, der fortæller, at man bør undgå kolonier, lejrskoler
og studieture.
Er du i tvivl? – så lad vær’ med at spørge!
Man bliver i tvivl, om vi på højskolerne er omfattet af anbefalingen, og spørger om det.
I Kulturministeriet sidder der en embedsmand, der skal tage stilling til forhold, han
eller hun ikke kender. Derfor bliver der sat en
hegnspæl i jorden. Når man skal begrænse
den sociale omgang efter skoletid i folkeskolen og på universitetet, skal man også på
en højskole. En skole er en skole. Logikken,
hvis man spørger i ministeriet, vil forståeligt
nok være: ”alt, hvad der er åbent, skal så vidt
muligt lukkes”. Det er desværre et ukvalifice-

ret og uoplyst svar, ministeriet i dette tilfælde
ville give (idet vi husker, at dette er et helt hypotetisk eksempel). Fornuft og logik kortslutter, og man bliver umyndiggjort på et uoplyst
grundlag.
Derfor skal man ikke spørge om det, men
bruge sin sunde fornuft. Blive i buskadset og
undgå hegnspælene. Er det udemokratisk?
Er det snyd? – Nej, jeg mener, det er sund fornuft. Vi er ansvarlige og myndige, og vi skal
nok opføre os ordentligt.
Den sunde fornuft er suspenderet
Jeg er i gang med min årlige beretning om
rigets tilstand. Siden den 11. marts har min
opmærksomhed næsten kun handlet om at
drive corona-sikker skole. Corona-mappen er
fyldt med planer om ”hvis nu”, så vi er klar til
at handle straks, fornuftigt og sikkert.
Vi får for tiden en lektion i, hvad det betyder
at blive regeret med anbefalinger og retningslinjer (læs: dekreter). Demokratiet og
den sunde fornuft er suspenderet. Det er ikke
en beklagelse på højskolernes vegne, men
en konstatering, som jeg tror, at alle virksomheder, skoler, serviceerhverv osv. erfarer.
Corona har umyndiggjort den enkelte, og
derfor oplever vi et ikke-fungerende demokrati. Den tillidskultur, som vores demokrati
næsten alle steder bygger på, er suspenderet.
Jeg længes efter at få den tilbage. Og hvis

den ikke snart kommer, så er fjenden for alvor
i landet, og vi må på barrikaderne.

med hinanden – både for elevernes og lærernes skyld.

Og nu til noget helt andet
Vi har lige nu 96 elever, sådan var det også i
foråret 2020, og sådan bliver det også i det
kommende forår, der for længst er udsolgt.

Højskolefagene
Højskolen er en mulighed for at søge det
komplementære, det, man ikke har fået lov til
at arbejde med i det formelle uddannelsessystem – nogenlunde på samme måde som da
bønder og håndværkere frem til 1960’erne
kom på højskole for at få litteratur, verdenshistorie osv. Det var fag, de netop savnede på
landbrugsskolerne og i håndværksuddannelserne. Nu søger højskoleelever, der har gået
meget i skole, at få håndværksfag.

Vi må igen justere en smule på fagene, så
de både repræsenterer, hvad vi gerne vil, og
hvad eleverne søger. I foråret 2021 vil ”Kloden Kalder” derfor blive blåt hovedfag med
fordybelsesuge, der bl.a. byder på en uges
sejltur i det sydfynske øhav på jagt efter økologisk livsførelse.
Træsløjd er på vej ind som nyt håndværksfag.
Hvilken form, det skal have, ved vi endnu ikke.
Det var på høje tid, at keramik fik mere plads.
Selv om vi begrænser adgangen til 16 i første
optag, vælger halvdelen af alle elever (2x24)
enten det blå eller grønne keramikfag i anden
periode. Der er på trods af udvidelsen stadig
fyldt i ovnene og på hylderne.
Også friluftsliv må til stadighed rumme mange
elever. Det er helt forståeligt. I mange år har
mange elever talt godt om friluftsliv på Ry Højskole, og har man ikke hørt om det inden ankomst, så sker det undervejs i første periode.
Vi ændrer hele tiden lidt på skemaet, så vi
møder behovene. Samtidig drømmer vi om,
at fagene kan komme i den rigtige balance

Måske er det ligefrem sådan, at lysten til at
arbejde med håndværk kunne blive en del
af højskolens opgave i en virkelighed, hvor
de boglige eller lange uddannelser har fortrængt håndens arbejde. Vi fornemmer, at en
del elever efter et ophold på Ry Højskole har
valgt at aflyse den akademiske karriere til fordel for håndværk.
Hvem kommer på højskole
3F’s medlemsblad bragte i september en
artikel, der kritiserer højskolerne for især at
henvende sig til middelklassens unge. Det
antydes, at det er fag som f.eks. friluftsliv, kajak og latinamerikansk dans, der sælger højskoleophold, og derfor i særlig grad tiltrækker unge fra akademikerhjem. Dét, tror jeg, er
en fejlslutning. Man vælger næppe et højskolekursus til 45.000 kr. for at få et kajakbevis eller tilsvarende. Man vælger det, fordi nogen

19

fortæller én, at det er helt vildt spændende at
være på højskole sammen med andre.
Men at der på næsten alle højskoler er en
skæv fordeling af unge i forhold til uddannelse, er sandt.
Sådan var det ikke for 25 år siden, hvor
højskolerne var for alle. Ændringen indtraf,
da man fra efteråret 1997 ikke længere kunne medbringe arbejdsløshedsunderstøttelse, eller det, der i dag hedder kontanthjælp,
på et højskoleophold. 40 højskoler lukkede i
10-års perioden efter 1997. Og samtidig blev
det især elever med de bedste økonomiske
muligheder eller familiære traditioner, der
kom på højskole.
3F-artiklens analyse er efter min mening forkert. Rekrutteringen handler ikke om fag,
men om økonomi og tradition. Det handler
meget mere om politiske beslutninger end
højskolernes markedsføring. Det er væsentligt at understrege, hvis vi i den kommende
debat ser en stigmatisering af højskolerne
som velfærdsskoler.
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Medarbejderne
Der er sket meget få ændringer siden sidst.
Vi har i det sidste år haft glæde af Thorbjørn
Hedegaard i køkkenet. Han har været med de
sidste 5-6 år som weekendafløser. Flere gange var han på vej til noget andet, men kom
tilbage, fordi vi kaldte på ham. Nu må han videre, og vi ønsker ham alt det bedste.
Thorbjørns afløser hedder Maria Sejr. Hun

havde første arbejdsdag den 1. oktober. Hun
bor i Odder og kommer fra en stilling, hvor
hun dagligt har bespist 450 maskinarbejdere.
Helena Rathje og Lisette Møller-Nielsen afsluttede i juli deres 1-årige hjælpelærerstillinger, og er blevet afløst af Nanna Boye Lassen
og Amalie Holmberg, der begge var elever i
foråret 19.
Ellers er alle på deres faste pladser – omstillingsparate som aldrig før. Fremtiden begynder lige om lidt, og vi aner ikke, hvad der sker
i morgen.
Tak for året, der gik
Til skolens bestyrelse skal lyde en stor tak for
året, der gik. Vi lærte at mødes digitalt, og
vi opdagede som så mange andre, at den
mulighed måske også kan bruges en anden
gang.
Sådan har også Elevforeningens bestyrelse
klaret sig igennem. Men det er med stor beklagelse, at de ikke har kunnet mødes her i Ry
i foråret. Det er både de, skolens elever og
medarbejdere kede af.
Og sammen savner vi alle sammen forfærdelig meget at se jer til FRYD og Elevmøde. Om
vi får lov til at mødes i 2021, ved ingen. Det er
fremtiden. Den håber vi om.
Tak for året, der gik.
Glædelig jul og godt nytår.

Fremtidens vigtige borgerdyd
er ældgammel: Selvbeherskelse
Af Lea Korsgaard, chefredaktør på Zetland

Hvad er fremtidens vigtigste borgerdyd?
Hvilken karakteregenskab er den måske mest
afgørende, hvis vi skal en bedre verden, lave
gode samfund med hinanden – også fremover? Med risiko for at lyde som verdens ældste hat: Jeg tror, at en af de væsentligste borgerdyder er en dyd, de allerede havde blik
for vigtigheden af i antikken, men som vi har
glemt betydningen af i dag. Dyden er selvbeherskelse.
Bevares. Der er gode grunde til, at selvbeherskelse ikke har det bedste ry. Det er
frustrerende at få at vide, at man skal beherske sig, når man ikke har lyst til at beherske
sig, men at gøre lige det modsatte: At fortsætte det hysteriske grineflip. Kysse vildt på
åben gade. Komme anstigende i guldlamé
og fjerboa til en forsamling af grå mænd i
pæne blazere. “Behersk dig,” har gennem
tiden været en af de måske mest brugte omkvæd i forældres opdragelse af deres børn

og i det moderne samfunds disciplinering af
sine borgere. Behersk dig, begræns dig, ind
med albuerne, saml benene, styr dine grådige længsler, lad dine drifter tæmmes og dit
begær snøres inde. Dæmp dig.
I perioden omkring århundredeskiftet mellem det 19. og det 20. århundrede blev især
mange kvinder ramt af den mystiske sygdom,
der fik navnet hysteri, og hvis årsag, der opstod et væld af teorier om dengang, men
som man i dag kan argumentere for mest af
alt havde rod i kravet om selvbeherskelse. Datidens kvinder var underlagt strenge normer
om at lægge bånd på deres lyster og behov,
de skulle føje sig, være nogens datter, søster,
kone eller mor, snarere end at være sig selv,
og så skulle de for Guds skyld ikke være noget, der bare mindede om sultne på sex. Men
samtidig – og det var her, det blev rigtig svært
– udviklede samfundet sig i en rivende hast,
flere muligheder åbnede sig, andre roller og
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tilværelser end den, skæbnen havde udstukket for den enkelte, kom pludselig til syne og
for nogle endda også inden for rækkevidde.
Og det var her, i mødet mellem de fortrængte lyster og den nye, lokkende verden, at hysteri opstod og manifesterede sig i kroppen
som blandt andet tvangstanker, lammelser,
talebesvær, hallucinationer eller voldsomme
raserianfald.
Jo Jacobsen, der var gift med den stenrige
Carlsberg-arving Vagn Carl Jacobsen, fik eksempelvis diagnosen hysteri af sin huslæge,
fordi, som han skrev i et brev, hun var “impulsiv og lunefuld” og havde “en stadig trang til
at søge noget nyt, noget højere, oplevelser
der kunne fylde hendes liv”. Siden blev hun
skilt under stor furore, holdt ekstravagante fester på sit slot på Holstebroegnen, klædte sig
i opsigtsvækkende haremsbusker og blev en
bramfri stemme i den danske bevægelse, der
kæmpede for en ny og friere seksualmoral.
Det var da kvinder som Jo Jacobsen holdt op
med at beherske sig, at vi andre fik givet en
vidunderlige mulighed for at vokse op uden
forkvaklede forestillinger om sex og synd og
med en idé om, at der er andre veje at gå i
livet end den, den store far udstikker fra sin
plads for enden af bordet. Selvbeherskelse,
med andre ord, fik af gode grunde et blakket
ry op gennem det tyvende århundrede.
Men spørgsmålet er, om det faktisk var rigtigt at udskamme selvbeherskelse som sådan
– selvbeherskelse over den bredest mulige
kam – og sende den på historiens losseplads
som fortidens moralske hængedynd? For

kan man overhovedet forestille sig et samfund uden selvbeherskelse? Eller rettere: Er
et samfund, der ikke er præget af selvbeherskelse hos den enkelte, faktisk ønskværdigt?
Kan fremtiden blive bedre uden denne ældgamle dyd?
Jeg har en bog, som jeg ofte vender tilbage
til, fordi den siger ting, jeg ikke selv formår.
Bogen er Aldous Huxleys dystopiske fremtidsroman Fagre nye verden fra 1932, og i
den fremmaner Huxley billedet af et samfund, hvor nydelse og velvære er det eneste
legitime mål. Selvbeherskelse er en synd.
Bogens handling finder sted langt ude i
fremtiden, i år 2540, og her bliver ingen forpligtende bånd indgået mellem mennesker
i det samfund, Huxley beskriver. Alle forfølger den umiddelbare tilfredsstillelse af deres
egne lyster og impulser og overfloden gør
det umuligt for folk at tænke i alternativer.
Kærligheden til naturen er opgivet, fordi den
ikke holder produktionen i gang, ingen læser
bøger, fordi det forhindrer forbruget af luksusvarer imens. Ægteskabet er den nye synd,
orgiet den nye normal. “Der var flydende luft”
på et typisk hotel, “television, vibrationsmassage, radio, kogende varm koffein-opløsning,
varme præservativer, og otte forskellige slags
parfume var indlagt i hvert soveværelse.” I
dette nydelsessamfund, skrev Huxley, er eftertrykket flyttet “fra sandhed og skønhed til
komfort og lykke”.
Hvis der findes en figur, som bedst konden-

serer de mest foruroligende træk ved denne
nydelseskultur, som vi har fået til at gro frem
om ørene på os, så er det Donald Trump – og
her tænker jeg ikke på Trump som politisk figur, men som en mennesketype. Som kulturel karakter.
Da Trump blev indsat som præsident i USA
i januar 2017 fik flere gamle bøger pludselig
en renæssance på boghandlernes bestsellerlister over klassiske værker. George Orwells
1984 om et dystopisk Big Brother-samfund
med arbejdslejre og propagandamaskiner
var en af dem, på listen var også Sinclair Lewis
It can’t happen here om den Hitlerlignende
demagog Berzelius “Buzz” Windrip, der bliver præsident i USA på populistiske løfter
til de “glemte mænd” for derefter at trække
landet ind i et fascistisk mareridt. Men på listen over nyfundne dystopier, som folk tyede
til for at finde mening i en på alle måder forvirrende – og for mange fortvivlende – tid var
også Huxleys nydelsessamfund i Fagre nye
verden, og efter min mening, gav dén bog
bedst mening at tage frem som fremkaldervæske for den tid, vi gik ind i med Trump som
præsident. For tiden vi lever i, i det hele taget.
For hvis Trump repræsenterede en trussel mod noget, vi finder værdifuldt, hvad er
det så egentlig? Da han blev præsident, trak
han USA ud af Paris-aftalen, droppede en historisk atomaftale med Iran og forsøgte formentlig at misbruge sit embede til at presse
en udenlandsk leder til at grave smuds frem
om sin politiske modstander. Med Trump er
verden næppe blevet et mere trygt og for-

udsigeligt sted at leve, og historien vil forhåbentlig komme til at dømme hans gerninger
præcist så hårdt, som de fortjener. Men med
Trump i Det Hvide Hus viste det sig også, at
han ikke var nogen fascistisk feltherre. Hans
indflydelse på vores samfund ligger et andet
sted, for han er det modsatte af disciplinær.
Han er uden selvkontrol. Han fremhæver og
forstørrer det træk, han har til fælles med
alle mennesker, nemlig lysten til at få umiddelbare behov dækket nu, og han forkaster
total den skam, som kulturen har installeret i
os, for at balancere vores egne behov med
andres. Hvis Trump har lyst til at sprede en
konspirationsteori på Twitter, så gør han det.
Hvis Trump har lyst til at kalde andre idioter,
så gør han det, hvis han har lyst til at prale
af sig selv, så gør han det, ublu. Fra november 2016, hvor han blev valgt, til november
2019 twettede Trump over 11.000 gange,
helt op til 271 gange om ugen, når det gik
aller vildest for sig. Han læser derimod ikke
bøger. Tony Schwartz, der i 1980’erne ghostwritede Trumps egen bog om hans succes
som forretningsmand, The art of the deal, har
i et interview omtalt præsidentens manglede interesse for at læse, da han fortalte om
sine oplevelser med Trump gennem deres
18 måneder lange samarbejde til magasinet
The New Yorker. Et af Trumps mest afgørende karaktertræk, mener Schwartz, er, at han
“ikke har evnen til at holde koncentrationen”.
Selv sagde Trump i et interview med Fox nogle måneder efter, han var blevet indsat som
præsident, at han “ikke har tid” til at læse.

“Jeg kigger på en bog, jeg læser en bog, jeg
forsøger at få begyndt. Hver gang jeg har
læst en halv side, får jeg en opringning om
en eller anden nødsituation.”
Trumps verden er en verden, hvor begær
står over skam, hvor behov ikke kan udskydes
eller tilsidesættes, hvor selvbeherskelse ikke
er agtværdigt, men levn fra en tid, hvor ødselhed blev set som en synd. I Trumps verden
kalder du folk en idiot på Twitter, du spreder
løgne for underholdningens skyld, og du holder ikke dine fingre for dig selv, når du har
lyst til at rage på et andet menneske, tværtimod, grab them by the pussy, det er dét, du
gør, og hvorfor tillader du dig selv alt dette?
Det gør du, fordi du kun har én, du står til
regnskab for, og det er dig selv. Ansvaret for
de andre findes ikke, og der er derfor ingen
at synde imod.
Allerede i hysteriens samtid advarede psykoanalysens grundlægger Sigmund Freud
mod idéen om, at enhver frit skulle forfølge
alle sine lyster og drifter. Freud, om nogen,
kendte til prisen ved at undertrykke behov
og længsler, og havde grundlagt en hel videnskab på studiet af, hvordan de fortrængte
lyster i den ulmende underbevidsthed ville slå om i neuroser. I sit måske største mesterværk, Kulturens byrde fra 1930, erkendte
han, at “følelsen af lykke, som kommer fra
tilfredsstillelsen af en vild, instinktiv impuls”
er mere “intens” end følelsen af en indfriet,
men tæmmet impuls. Men der var et vigtigt
men, skrev Freud. Lykken – den umiddelbare
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fryd, når en lyst indfries – vil uanset hvad altid
kun opstå i øjeblikke og ingen bør derfor gå
rundt og ønske sig tilbage til en tid, hvor vi
levede som frie vilde. For begæret efter lykke,
mente Freud, lever side om side med aggressive impulser, og hidtil er civilisationen det
bedste svar på, hvordan de to drifter i mennesket kan balanceres op mod hinanden.
Mennesket måtte tage på sig at leve i den
indre konfliktzone mellem naturens instinkter
og kulturens moral, med mindre det ville acceptere en tilværelse, hvor den enkelte konstant er i risiko for at få et kølleslag i hovedet.
Ja faktisk var civilisationen ifølge Freud ikke
bare det bedst mulige kompromis mellem
den enkeltes lykke og kollektivets tryghed,
det var en samfundsform, der ligefrem stod
“i Eros’ tjeneste”. For kulturens moral gjorde
det muligt at forene “enkeltindivider, og efter
dem familier, så racer, så folk og nationer i
én stor enhed, menneskehedens enhed.” (s.
81) Selvbeherskelsen og den tæmmede lyst,
mente Freud, kan måske nok være årsag til
neuroser. Men ultimativt er den gjort af kærlighed til menneskeheden.
80 år inden Freud skrev sit mesterværk,
gjorde Grundtvig i Danmark sig også overvejelser om, hvordan det enkeltes menneskes
frihed fik plads i det gryende nye demokrati
uden at smadre de andres frihed på vejen.
Selvkontrol hos den enkelte, mente han, var
nøglen til, at det store demokratiske eksperiment skulle lykkes. I marts 1848, da et stort
optog gik til kongen for at kræve en grundlov, stod Grundtvig i sit vindue og var ikke

begejstret over udsigten til dagens massedemonstration. Han var, som en af hans støtter,
Vilhelm Birkedal, senere berettede i sine erindringer, “feberagtigt irriteret” og gik rundt
som en “løve, der fnyser i sit bur”, og det, der
nagede ham, var en dyb bekymring for, om
den folkemasse, der krævede selvstyre, nu
også var klar til at styre sig selv. I helt konkret
forstand.
På et borgermøde nogle dage i forvejen
havde Grundtvig anerkendt, at der kunne

Friheden, mente han, kom
ikke uden betingelser. Hvis
den skal råde, må den gå
hånd i hånd med hensynet
til det fælles bedste.
være grund til at udfordre enevælden. “Jeg
har selv lyst til at være en lille konge og at se
lutter små-konger rundt omkring mig,” sagde
han på mødet – men tilføjede så: “når vi blot
har lært den ædleste af alle kunstner: den
kongelige kunst at beherske sig selv”.
Da det nye folkestyres grundlov året efter blev indført 5. juni 1849, havde Grundtvig
udviklet sig fra at være en fnysende skeptiker
til at blive en af Grundlovens varmeste fortalere. Men nødvendigheden af at beherske
sig – sommetider at måtte styre sine individuelle lyster og længsler – havde han stadig blik
for. Friheden, mente han, kom ikke uden betingelser. Hvis den skal råde, må den gå hånd

i hånd med hensynet til det fælles bedste. I et
samfund, hvor bondeknøsen sammen med
resten af folket havde erstattet kongen som
øverste myndighed måtte den kongelige
kunst at beherske sig selv tage bo i enhver.
Din lyst, med andre ord, kan være en andens lidelse. Din frihed kan være en andens
ufrihed. Så du står i køen til Netto og lader
den trætte singlemor med to skrigende unger komme før dig, selvom du egentlig har
travlt. Du har en intuitiv lyst til at købe lokumspapir og gær en masse under corona-krisen,
men besinder dig ved tanken om, at det hele
først bryder sammen, hvis alle begynder at
hamstre. Du har lyst til at frådse og forbruge
af alverdens varer, tilbud og ressourcer, men
du styrer dig faktisk lidt. Du tænker “idiot” om
ham, du skriver om på Twitter, men undlader
at bruge det ord. Du har impulsivt lyst til en
smuk kvindes krop, men du holder fingrene
for dig selv, og du gør det, fordi du nok har
lært at anerkende dine lyster og dine behov,
men også kan høre en anden stemme i dig,
og det er fornuftens kølige stemme, der kommer fra det rolige, gråblå sted nedenunder
bølgerners skumtoppe, og den stemme siger: Sådan er vi ikke. Min lyst står ikke over
andres frihed. Og ansvaret for at opretholde
den balance er mit.

Nyt fra byggeriet
Af Ole Toftdahl, forstander på Ry Højskole

På Ry Højskoles hjemmeside kan man se to
forskellige dronefilm, optaget på en septemberdag med sol og blå himmel. 3. etape af
vores store byggeplan er afsluttet. Etape 4
bliver som bekendt ikke til noget i denne
omgang.
Men vi er vildt glade for det, vi fik. Et nyt Bakkehus, der mere og mere viser sine muligheder og inspirerer både indhold og form i
undervisning. Det er overbevisende næsten
dagligt at opleve, hvad god arkitektur betyder for vores fælles liv.
De nye omgivelser i kunstlokalet på den
gamle gule gang har betydet, at flere tilmelder sig billedkunstfaget end tidligere. Nogle
elever udtrykker ligefrem, at de overvejer at
vælge Billedkunst bare for at få lov at opholde sig i rummet.

I januar kunne vi indvie Brugsen med nyt
keramikværksted i stueplanet. Det udfylder
alle de kvadratmeter, der tidligere var kontor, lærerværelse og opgang til Folkevangs
1. sal. Her er gipsrum, ovnrum, glasurrum – i
det hele taget rum til at huse op til 24 elever
ad gangen.
På 1. og 2. sal er der etableret en ny husgruppe med plads til 18 elever. Fra Solgården og
parkeringspladsen er der direkte adgang fra
en svalegang/terrasse, der strækker sig foran både Brugsen og Folkevang.
Der er forbindelse fra Brugsen til Folkevang
på alle etager og på de to øverste videre ind
på Dækket og Broen i Bakkehuset. Herfra
videre til hovedbygningen med Billedkunst,
kontor, lærerværelse og Café Sommersol.
Caféen er udvidet. Det gamle pedelværksted er blevet inddraget. E20 er i gang med
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Med Ry til Roskilde
Af Jesper Elkjær Øland, tidligere forstander på Roskilde Festival Højskole, tidligere elev F95

at indrette et loungeområde. Det har endnu
ikke fået navn. Det bliver E20’ernes privilegium at bestemme.
Lokalet, der engang hed sanglokalet, siden
har heddet Lille Musik og på E19 og F20 hed
Loungen, er nu en del at teaterfagets område. Det kan snart benyttes som ”black box”.
Det tidligere keramikværksted er indrettet
som nyt træværksted. Her vil man fra F21
kunne vælge et rødt fag med fokus på træ og
håndværk. Også Hot Skrot vil få stor glæde
af de nye muligheder.
Sidst, men ikke mindst, har Horisont indrettet sig i Lille Skolestue og det, der tidligere
var trappeopgang til Gul Gang.
Kun Friluftsliv har ikke skiftet mursten. Undervejs forandrede cykelskuret sig til Som-
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merhuset, med nye muligheder for især Friluftsliv.
Vi glæder os over alt det, der er sket. Vi synes, vi har en meget smuk skole. Vi bor midt
i en vidunderligt smuk natur.
Men mest glæder vi os over det liv, der udspiller sig i og udenfor murstenene. Vi har
nogle temmeligt vidunderlige elever - og
blottet for ydmyghed vil jeg selvfedt tilføje,
at jeg også synes, det gælder medarbejderne.
Tak til alle: elever, bestyrelser og medarbejdere, for at være kommet helskindet igennem nogle vilde år med krav om stor tålmodighed fra alle.

Selvom overskriften antyder noget helt andet, så starter dette
indlæg i Odsherred på Sjælland. For det var angiveligt Grundtvig selv, der i 1864 udpegede Vallekilde som et godt sted at
åbne en højskole, da den unge teolog Ernst Trier, hjemvendt
fra tjeneste som feltdegn ved Dybbøl, kontaktede ham efter en
prædiken på Vartov i København. Ernst Trier tog efterfølgende
den første ledige hest til Hørve, og i 1865 åbnede Vallekilde
højskole i lejede lokaler. Året efter købte han for egne penge
10 tønder land og påbegyndte et nybyggeri. Et år senere åbnede Vallekilde højskole i egne nye bygninger.
Trods og forløsning
I løbet af de 10 år det tog mig at finansiere, bygge og åbne
Roskilde Festival Højskole, tænkte jeg ind imellem på historien
om Ernst Trier, der byggede en højskole på et år. I de stille
stunder drømte jeg mig tilbage til dengang, hvor højskoler var
til at betale, og noget man byggede sammen med de lokale.
Tilbage til en tid, hvor man ikke var afhængig af kommunekasser, selvudråbte bykonger, bred politisk opbakning, et stort
og mægtigt festivalbrand, bekendtgørelser og bureaukratier,
store pengestærke fonde, bygge- og anlægsmyndigheder, for
ikke at nævne alle de mange skønne rådgivere og interessenter, der hver især mener, at lige præcis deres faglige indspark
og mening er afgørende.
Roskilde Festival Højskole blev på en måde til i trodsighed
over alle de utallige udfordringer og forhindringer, hvortil i

øvrigt også hører en forholdsvis tung højskolelovgivning, men i sidste ende blev de mange prøvelser erstattet af stor forløsning og en
uendelig glæde søndag den 6. januar 2019,
hvor vi kunne byde de første elever velkommen til den første almene højskole bygget fra
grunden siden 1969.
Med Ry i rygsækken
Da Skriftredaktionen spurgte, om jeg ville reflektere over processen, sprang jeg selvfølgelig straks til. Ikke bare for at dele lidt historie,
men også for at afrunde en cirkel, der for mig
tog sin begyndelse den 9. januar 1995, da jeg
trådte ind på gårdspladsen som forårselev på
Ry.
Opdraget fra redaktionen var i øvrigt en tro
kopi af det spørgsmål, jeg fik til ansættelsessamtalen i Roskilde, da jeg søgte stillingen
på den daværende ikke-eksisterende skole;
reflektér over fremtidens højskole? Dengang
besvarede jeg åbenbart ikke spørgsmålet tilfredsstillende. Måske fordi jeg gav nogenlunde samme svar, som du vil støde ind i her. For
jeg fik i første omgang ikke stillingen, men
da jeg modtog afslaget, var jeg kæk nok til at
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svare festivalen, at de bare kunne ringe, når
de fortrød.
Et år efter ringede telefonen igen og efter lidt
påtaget betænkningstid, sagde jeg ja tak til
opgaven, der kort og godt lød på at skabe
det faglige, værdimæssige og dannelsesorienterede fundament samt kommunikere, finansiere og bygge Roskilde Festival Højskole.
I slutningen af maj 2009 tog jeg derfor afsked
med gode kollegaer i Højskolernes Hus på
skønne Nytorv i København, og den følgende
mandag satte jeg mig i sadlen på min gamle Toyota, og lod den føre mig til den første
arbejdsdag i festivalens forholdsvis uinspirerende barakker. Lykkeligt uvidende om opgavens omfang, og at det blev begyndelsen på
en 10 år lang rejse med udfordringer nok til
et helt arbejdsliv.
Jeg havde som forudsætning ikke en teologisk embedseksamen som Trier. Jeg havde
heller ikke været en tur forbi Vartov og hørt
en brandtale af Grundtvig. Og i øvrigt er enhver sammenligning ude af kontekst, men
jeg var iklædt en god portion utålmodighed,
ungdommeligt hovmod tilsat en knivspids
naivitet - og så min kærlighed til højskolen.
Jeg gik med andre ord til opgaven med stålsat tro på, at det kunne lade sig gøre.
Med i rygsækken havde jeg selvfølgelig også
mine erfaringer som elev og elevadministra-
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tor, det frivillige arbejde i elevforeningen og
i ‘voksenbestyrelsen’ på Ry Højskole tilsat en
læreruddannelse, filosofiske studier på DPU,
6 års projekter på Roskilde Festival og 8 år
som ansvarlig for kommunikationsafdelingen
i Højskolernes Hus.
I halen på en finanskrise
Højskolerne var i 2009 på vej ud af den største tilbagegang i mands minde. Antallet af
højskoler var reduceret med næsten 40 skoler siden 1995, og man havde lige lukket en
massivt fondsstøttet og stort anlagt performancehøjskole i Silkeborg - med et brag.
Ovenikøbet befandt verden sig i slipstrømmen på en global finansiel krise, og da jeg
begyndte at kime fondene ned, var de mildest talt ikke venligt stemte overfor ideen om
en ny højskole.
Stik mod alle forventninger viste det sig også,
at fondene og samfundet i det hele taget ikke
havde begreb om, hvor stor en manifestation
af frivillighed og samfundssind, der lå indlejret i festivalens dna, og at det selvfølgeligt og
derfor var helt naturligt at tage initiativ til en
festivalhøjskole.
Alt i alt stod det meget hurtigt klart, at der
skulle andet og mere til end summen af mine
dyrekøbte erfaringer kombineret med tre års
opstartsfinansiering og lidt moralsk opbakning fra Roskilde Festival, og at der med til
opgaven også hørte at kommunikere fortæl-

lingen om Roskilde Festival som andet og
mere end 8 dages fest og et aktivistisk foretagende, der blev til som en udløber af ungdomsoprøret i slutningen af 60’erne.
Fra festival til højskole
Festivalen forandrer sig hvert år og hylder på
mange måder begreber som forandring og
midlertidighed. Begreber som også anvendes i et marked, der med mersalg og vækst
stort set har formået at overbevise os alle om,
at det er grundlæggende vilkår for vores eksistens. Og man har måske en pointe, men i
givet fald bliver det endnu vigtigere, at vi som
mennesker får mulighed for at finde vores
kerne og nå ind i det essentielle. I det rum
kunne højskolen spille ind og medvirke til at
fremdrage essensen af en festival, set i et oplysnings- og dannelsesmæssigt perspektiv.
Min opgave bestod derfor ikke bare i at fortolke højskolen ind i tiden men også at oversætte Roskilde Festival til fag og værdier. Uden at
komme med et entydigt bud på fremtidens
højskole, så er det mit udgangspunkt, at enhver højskole løbende skal være i stand til at
oversætte sig selv ind i samtiden, aktivt virke i
den, og forholde sig med afdæmpet skepsis
til enhver tendens, der gør menneskelivet fattigere og folk dummere.
Og ’just for the record’ så behøver fremtidens
højskole ikke at have en stor kulturinstitution
eller medieplatform i ryggen – tværtimod.

Højskolen hviler i sig selv og på et andet og
langt vigtigere fundament end hurtige bekendtskaber, en uges fest og en flygtig koncertoplevelse. Og med risiko for at lyde virkelig gammel, så vil jeg påstå, at når en højskole
som Rødding, der blev bygget i 1844 som
et værn mod den ’onde tysker’, har formået
at overleve på markedsvilkår i 175 år, så må
der være elementer indlejret i Rødding, som
morgendagens højskole bør være opmærksomme på og lade sig inspirere af.
Essensen
Jeg indrømmer blankt, at selve opgaven med
at bygge en fysisk og tidssvarende højskole til
formålet i Roskilde i sig selv var spændende,
men jeg var samtidig gennem hele processen i meget høj grad optaget af at fremtidssikre den, bygge den på den på skuldrene
af en tradition og herunder sikre højskolens
egenart ved at fremhæve helt fundamentale
elementer som eksamensfrihed og hjemlighed som to af de ufravigelige byggesten for
enhver højskole.
Forandring er måske et grundvilkår, men
højskolens største trussel er den udvikling,
vi har set i forandringsparathedens og ensretningens hellige navn og i skikkelse af normaliseringsstyrelser og andre ensrettende
konstruktioner, der kun kan forstå mennesker
og verden i kasser og systemer. Og allerede
i 2009 skrev jeg som noget af det første et
notat til højskolens bestyrelse med nogle ge-

nerelle bud på, hvad vi skulle være opmærksomme på; “Vi må for enhver pris undgå, at
Roskilde Festival Højskole blive en døgnflue
i en højskolehistorie, hvor alt for mange højskoler er skabt på flygtige modefænomener.
Derfor er vores primære opgave at formulere
et formål og et værdigrundlag, der gør os i
stand til at virke og overleve i enhver tidsepoke”
Skabelsesorienteret dannelse
Der, hvor det øvrige samfund svigter, udfylder højskolen et tomrum med sit fokus på
dannelse til fællesskab og medborger. En
højskole er bundet af et sted med rum, hvor
man kan skabe sig selv som menneske ved at
skabe noget sammen med nogen. Hvad det
er, man skaber sammen er egentlig ikke så
vigtigt, så længe det er skabt med hjerte ud
fra en given relevant kontekst. Ud af det man
skaber sammen i kombination med de engagerede indspark fra skolens undervisere, opstår der en personlig erfaring, som man forhåbentlig kan tage med sig ud i verden med
det formål at gøre verden til et bedre sted.
Når man både indefra og udefra ser på Roskilde Festival Højskole, så ser man et byggeri
og nogle lokaler med postindustrielle referencer, hvor inventaret er mobilt, udstyret
opdateret og hvor stort set alle faglokaler er
tonet efter faget, men selv i forbindelse med
både planlægningen af byggeriet og udviklingen af skolens pædagogiske fundament,

har jeg lært af eksisterende højskoler, og således trukket bygningsmæssige referencer
fra både Ry, Vallekilde, Brandbjerg, Herning
og Uldum.
Fremtidens højskole er en illusion – længe
leve højskolen!
Fremtidens højskole er en højskole skabt til
hver en tid. Og selvfølgelig matcher den klassiske historie, tænkt af Grundtvig og bygget
på landet af og for bønder i 1800-tallet, ikke
tidens opgave og tidens unge, i relation til en
moderne byhøjskole placeret på et tidligere
industriområde med Orange scene liggende
i baghaven. Vi har derfor også været optaget
af at skabe en højskole, der i sit ydre kunne
appellere til forskelligheder og til nye målgrupper. For grundlæggende er det ærgerligt, at højskolen primært benyttes af velbjergede unge fra de samme cirkler, der stort set
alle har gået på gymnasiet.
Fremtidens højskole er en illusion. Fremtidens højskole er den højskole, der forener
nuet med essensen og fastholder sit fokus
på det alment menneskelige og på oplysning
om, til og for menneskelivet. Redskaberne er
såre simple og handler stadig om at frisætte,
om at oplive, før man kan oplyse og om at forbinde forskelligheder til fællesskab og til det,
der er langt større end vores begrænsende
fatteevne.
Således oplivet!
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F20
Af Rebekka Hundevad Grønkjær,
tidligere elev F20

Den første gang jeg satte mine fødder på Ry
Højskole var en forårsdag i 2019, hvor jeg
fik en rundvisning og en hyggelig snak med
Helle og Ole over en portion svamperisotto.
Efter frokosten var der en fyr, der rejste sig op
og meddelte, at han altså, øh, stadig savnede alt det tøj, han havde haft med på turen
til Berlin et par uger forinden. Der blev grinet
lidt, mens Helle smilende rystede på hovedet. Efter maden var der en pige, der gav mig
et komplement for min jakke. Jeg gik derfra
med et indtryk af, at Ry Højskole er et sted,
hvor man bliver grebet. Og da jeg senere
meldte mig til forårsholdet 2020, tror jeg, det
var min primære forventning, at det var, hvad
jeg skulle der. Gribes.
Man siger, at forventningens glæde er den
bedste glæde. Jeg selv havde glædet mig
til at gå på højskole siden 2015, hvor jeg afsluttede et efterskoleophold og var sikker
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på, at det eneste der kunne toppe den oplevelse, måtte være højskolelivet. Sang om
et bål, strik, foredrag, kaffeafhængighed, temafester, avislæsning, fælles tømmermænd,
fælleslur og fællessang var en del af den fortælling, jeg mødte. En fælles forståelse af, at
højskoleopholdet er det bedste, der kommer
til at ske for dig, og du har bare at nyde det
imens. Jeg har aldrig hørt fra nogen, der har
gået på højskole, at de enten fortrød det eller
blev skuffede. På en eller anden måde, bliver
forventningen altid indfriet.
Jeg brugte den første måneds tid på at lære
at navigere både i hverdagen og i den frihed,
livet rummede. I sin velkomsttale til os var
Oles budskab, at her skulle vi ikke andet end
at være. Her var der ikke noget pensum, og
alle de oplevelser og kompetencer, vi måtte
få, ville være en sidegevinst. Det var for mig
en befrielse at høre, det løftede noget fra

mine skuldre. Jeg skulle vænne mig til pausen. Til ikke at behøve at være til nytte. Hver
især måtte vi finde ind i en hverdagsrytme,
der var præget af, hvad vi selv var optagede
af på egne præmisser, men i et fællesskab
med 97 andre. Og finde en plads i det fællesskab.
Samtidig havde vi som hold en rolle i at
forme den hverdag, vi ville have sammen.
Gennem udtrukne fællesmøder om emner
fra alkoholkultur til i hvilken grad vores æg
skulle være blødkogte om morgenen blev
der skabt en kultur, hvor alle skulle høres, før
vi besluttede, hvad der skulle kendetegne
netop vores ophold.
Flere gange bed jeg mærke i, hvordan jeg
oplevede, at vi som hold fulgte en udviklingskurve mod den sammentømrethed, jeg forventede, vi ville opbygge. ”Det er nu, det begynder”, skrev jeg ned for mig selv til en open
mic-aften i februar. Småløbende væk fra kulden op ad trapperne fra søhusene forsikrede
vi hinanden, at om lidt bliver det varmere, om
lidt bliver det lysere. Det er jo meningen, at
der i løbet af et ophold sker en udvikling. På
baggrund af gentagelsen fra tidligere hold
har den udvikling allerede en opskrift, når
man starter. Forventningen hang i luften med
en ironisk selvfølgelighed.
Indtil onsdag den 11. marts. Hvad, der skulle
have været en sangaften på Ry, blev i stedet
et BREAKING slag i ansigtet på alle os der
havde hørt om virussen, men aldrig forestil-

let sig, at den ville ramme her i lille Danmark.
Det bristede den boble, vi levede i, og bristet konfronterede os med parallelverdenen
uden for højskolen. Der blev meget stille i
foredragssalen. Selvom Ole i første omgang
forsikrede os om, at ”Selvfølgelig vil I ikke blive sendt hjem, højskolen er jeres hjem”, måtte
vi nogle timer senere erkende, at denne beslutning ikke var op til os at forholde sig til. De
demokratiske processer, der ellers prægede
vores hverdag, var blevet lagt på hylden for
handlekraftens skyld, og der var ikke andet at
gøre end at acceptere.
Når jeg tænker tilbage, kan jeg igen mærke,
hvordan noget giver et dump i mellemgulvet.
Jeg er stadig i tvivl om, hvad jeg skal kalde
den følelse. Skuffelse. Ærgrelse. Modløshed.
Men den er fysisk, og den flyttede ind i min
krop, da jeg måtte sige farvel - men egentlig
mente på gensyn - til venner der netop var
blevet mine, og også til dem jeg havde glædet mig til at lære bedre at kende lige om lidt.
Det er en følelse, der blev boende i mig, da
jeg blev taget ud af det, der var mit hjem. I
stedet rykkede jeg ind hos mine forældre.
Velviljen og kreativiteten på f20 fejlede dog
ikke noget, end ikke under selvisolation.
Der blev arrangeret kender du typen, alenefest, bogklub, quizzer om både forældre og
kæledyr, og hver dag blev der afholdt morgensang over zoom. Hver dag. I stedet for at
mødes i etablerede grupper kunne vi være
med i zoomfællesskaber med dem, der lige
deltog den dag.

Dog er højskolen om noget en analog
arena. På Ry har vi fingrene dybt begravet i
leret, vi glider gennem vandet i kajakker, vi
støder tilfældigt ind i nogen ved kaffen. Vi
giver beskeder i plenum efter at have spist
et måltid magen til hinandens. Efter netop at
have fundet sin plads i den fysiske højskolevirkelighed, skulle spillereglerne omdefineres. Er jeg sådan en, der starter en tråd på facebook, er jeg sådan en, der deltager i virtuel
morgensang, hvor jeg ikke kan være sikker
på, hvem der dukker op. Hvor min stemme
muligvis kan høres tydeligst af alle på zoom.
Eller er jeg sådan en, der affinder mig med
ikke at kunne være i det virtuelle fællesskab
og i stedet er helt til stede, der hvor jeg fysisk
opholder mig.
På Ry lader vi os rive med og slår os ned,
hvor vi får lyst, når vi får lyst. Men jeg syntes,
det var svært at være reel i min tilstedeværelse, når både kamera og mikrofon kunne slås
til og fra. Når ordvalg kunne genovervejes,
inden jeg trykkede send. Tvivlen om, hvordan en relation i højskolevirkeligheden skulle
oversættes til messenger-beskeder, resulterede det ofte i ingen kontakt overhovedet.
Den hudløshed, som finder vej gennem morgenånde og søvn i øjnene, er svær at overføre til skærmen. Alligevel var det ofte morgensangen eller samvær på zoom, der gav min
lockdown-dag mest indhold.
Jeg savnede højskolen intenst. Jeg talte dage
til, de to uger var ovre. Jeg bed negle med
bankende hjerte, da jeg så pressemeddelel-
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ser og blev siddende, stirrende
på fjernsynet, når de var ovre.
Og da nedlukningen blev forlænget, blev jeg fyldt af en
rungende tomhed. Følelsen af
at være på sporet af det meningsfyldte, men at det så blev
visket ud. At få bind for øjnene,
blive snurret rundt om sig selv
og blive glemt. Dage der blev
lysere, marker og træer der
blev grønnere, mindede mig
om den andel af opholdet, vi
mistede. Det var en følelse
af, at noget blev taget fra en,
som at blive forladt af nogen, man lige var begyndt
at elske. I had so much to
give, where does my life go.
Med et break-up album
af Weyes Blood i ørene
tænkte jeg, at det der var
en fase i andres liv, var en
sorg i mit. Mens det for
nogen på f20 var vigtigt at
kunne holde fast i håbet,
indstillede jeg mig på, at
det farvel, vi sagde til hinanden en fredag i marts,
kunne blive det eneste
farvel, vi fik.
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Derfor var det også
taknemmelighed
og
begejstring, jeg fyldtes

af, da vi langt om længe kom tilbage den 29.
maj. Jeg tænker, at jeg nu har let ved at sympatisere med køer, der kommer på græs.
Mine bekymringer for, om vi som hold
havde mistet følingen med hinanden, blev
meget hurtigt afkræftet. Med en overraskende lethed gled jeg tilbage i boblen, samlede venskaber op, hvor det var sat i dvale, og
erfarede i keramikværkstedet, at Lene havde
ret i, at hænderne husker. Især de første dage
svømmede i velvilje, mens vi badede i søen
og solen. Vi spillede volley og roede i kajakker. Oplevelserne føltes som en gave, fordi
jeg allerede havde affundet mig med at måtte give afkald på dem.
Restriktionerne fyldte meget lidt i min bevidsthed. Afstandskrav virkede formålsløse,
når vi alle var testet negative et par dage før
ankomsten i Ry. Selvfølgelig var det ærgerligt
ikke at kunne spise sammen med nogle nye
hver dag, men det var ærgerligt på samme
måde, som 2020 har været det for mange andre. Igen havde jeg en oplevelse af at kunne
glemme parallelverdenen udenfor højskolens fire vægge og nærmest fortrænge de følelser, der havde defineret min tilværelse de
sidste måneder.
Dagene gik med et intensiveret hverdagsprogram, og det var svært at finde i seng om
aftenen uden at slå sig ned ved et af mange
små selskaber, der fristede på vejen. Jeg forsøgte at frigøre mig fra bevidstheden om,
at jeg hele tiden foretog en prioritering, når
det kom til, hvor jeg opholdt mig, hvad jeg
lavede og sammen med hvem. Jeg ville bare

nyde tilværelsen og opholdet til den sidste
dråbe.
Ud af de 22 uger vi havde skrevet os op til, fik
vi sammenlagt 12 uger på Ry. Jeg havde oprindeligt valgt at gå på et forårshold, fordi jeg
tænkte, at efterårets 18 uger var for kort tid.
På trods af opholdets amputerede varighed,
var det dog ikke en halv oplevelse, jeg kom
hjem med. Opholdets kontinuitet gik i hak,
og jeg tror, vi derigennem mistede adgangen til den fordybelse, som jeg havde forventet skulle præge foråret. Men da jeg vendte
tilbage til Ry efter lockdown, var det med en
følelse af at vende hjem, en følelse af at blive grebet. Af stedet, af skolens ansatte, og af
mine medelever. I løbet af dette forår er jeg
mange gange blevet skuffet, og har fået slået
skår i kanten på mine forventninger. Men det
tror jeg også en hel generation af unge har.
Fået frataget muligheden for at planlægge.
Mistet ejerskabet over tiden.
Jeg har til gengæld et højskoleophold i bagagen; og det med en unik opskrift. Uden en
midte, men med en afslutning, der emmede
af lykkerus og intensitet - og jeg har 96 mennesker at dele det med.

Ry i Minecraft
Af Bertram Kopp Stannum og Nikolaj
Falther, tidligere elever F20
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FRYD 2021

I weekenden den 24.-25. april byder forårsholdet i samarbejde med Elevforeningens
bestyrelse velkommen til endnu et magisk
Forårs-Ry-Døgn.
FRYD er 24 timers højskolestemning med alt,
hvad det indebærer, af workshops, middag
og selvfølgelig et brag af en fest. Så tag din
årgang i hånden og se at komme afsted!

Elevmøde
2021

Sommerens absolutte højdepunkt finder sted
den 6.-8. august, når Ry Højskole endnu en
gang danner rammen omkring en uforglemmelig weekend med årets Elevmøde. Weekenden byder blandt andet på Elevforeningens
generalforsamling, spændende foredrag, festmiddag og livemusik, inden vi sammen skal feste til den lyse morgen!

RY
UDEN
FILTER
2021

RUF er hele dit højskoleophold kogt
ned til én intens uge! Fra tidlige morgener med yoga og en tur i Møllesøen, til
sene aftener med fællessang rundt om
bålet og dans i Sommersol. Alt sammen
med dine bedste nye og gamle højskolevenner.
Af spændende moduler kan du allerede nu glæde dig til at opleve:
• Byg en bystat
• Hvad natten gemmer
• RUF uden filter
• Udtryk
• Konkurrencestatens helte
• Det kategoriske imperativ og
varulven
• Kør, Misse! - En dannelsesrejse
gennem Matador

RUF 2021 løber af stablen den 31. juli-6. august.
Tilmelding åbner søndag den 7. marts kl. 13.00
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Vintersange uden sne
- Tradition og fornyelse i
Højskolesangbogen

Jeg håber, at man vil opleve, at resultatet af udvalgets arbejde er blevet til
en sangbog med høj kvalitet og stor
mangfoldighed. At alle kan finde sig
selv i sangbogen, men måske lige så
vigtigt: at vi kan finde hinanden.

Af Anne Odgård Eyermann, medlem af Højskolesangbogsudvalget, organist og tidligere højskolelærer
Højskolesange findes i mange modeller, og
blå findes i mange nuancer. Hvis man holder
Højskolesangbøgerne op mod hinanden og
ser godt efter, kan man se, at farven på den
nye udgave er lidt anderledes end tidligere.
Åbner man derefter bogen, vil man finde, at
det med de nye nuancer også gælder indholdet. Meget er dog uforandret. ”Den signede
dag” indleder stadig Højskolesangbogen,
som et slags fortegn for det samlede værk,
med Grundtvigs ord: “Natten er omme, dagen er velsignet”. Udgangspunktet er godt.
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Det samme kan man sige om sangbogsudvalgets arbejde med at vælge sangene til
den 19. udgave af Højskolesangbogen. Udgangspunktet var godt, og resultatet er, at
bogen, der for første gang udkom i 1894, og
som er bærer af en stærk tradition, nu har
fået tilført nye vigtige nuancer.
Højskolesangbogens sange zoomer ind
på tilværelsens nuancer, og jo større mang-

foldighed i billedet, jo bedre. Det har i hvert
fald været mit udgangspunkt, da jeg sagde
ja tak til at sidde i det udvalg, der skulle udvælge sange til den 19. udgave.

vente, at nutidige komponister og forfattere
med forskellig alder, køn, baggrund, etnicitet osv. skriver efter den skabelon, som traditionen har skrevet frem.

I arbejdet med at forny sangbogen har det
været lidt besværligt men meget nødvendigt
at løsrive sig fra vanens magt og insistere på
at gå til opgaven med en åben tilgang. De
mange tusind sange, som var til vurdering,
skulle ikke nødvendigvis måles på de samme
kvaliteter som de velkendte og anerkendte
sange. Traditionen er jo defineret af de ophavspersoner, der gennem historien har forfattet tekster og skrevet melodier. Heldigvis
har vi en perlerække af formidable digte og
melodier af N.F.S. Grundtvig, Jeppe Aakjær,
Jens Rosendal, Carl Nielsen, Erik Sommer og
andre. Vejen er banet og traditionen stærk.
Vi må dog antage, at menneskers forskellige
erfaringer bliver til forskellige fortællinger i
forskellige udtryk. Derfor kan man ikke for-

Formålet med denne tankegang er at give
plads til en større mangfoldighed af stemmer i Højskolesangbogen. Det gælder
sprog, tonesprog, stil, poetiske billeder, tid,
sted, ophavspersoners køn, baggrund, alder
osv. Samtidig har formålet med arbejdet været det samme, som det vel har været gennem hele sangbogens historie: at udvælge
de bedste sange.
Slår man op på nr. 266 i den nye Højskolesangbog, vil man finde et godt og meget
konkret eksempel på et vanebrud. Sangen
”Januar puster sin rastløse vilje” er nemlig
et brud med forestillingen om, at en vintersang skal indeholde snebilleder. Vintersange er traditionelt spækket med billeder af

snelandskaber. ”I sne står urt og busk i skjul”,
”Det er hvidt herude”, ”Sneflokke kommer
vrimlende” osv. I et forsøg på at lade de poetiske billeder afspejle den virkelighed vi
lever i, har udvalget efterspurgt vintersange
uden sne. Det kom forfatteren Stine Pilgaard
for øre, og hun skrev i 2018 denne sang med
originaltitlen ”Vintersang uden sne”. At det
er en kvinde, der står bag teksten, er i sig
selv bemærkelsesværdigt, da kun 29 ud af
572 titler i den forrige udgave var forfattet af
en kvinde. Det faktum har selvfølgelig også
kaldt på en ny måde at orientere sig på i forbindelse med udvælgelsesprocessen.
Vedrørende kvinderne, og helt generelt, har
der været brug for at stille spørgsmålet, om
der er nogle af samtidens stemmer, der ikke
af sig selv finder vej ind i traditionen, og derfor behøver en særlig opmærksomhed?
Kønsbalancen i Højskolesangbogen har æn-

dret sig med den nye udgave, og tidens og
fortidens store danske kvindelige forfattere
vil nu være stærkere repræsenteret.
Højskolesangere findes i mange modeller,
og der er i tiden en stor vilje til fællessang
– endda på trods af restriktioner vedrørende afstand. Vi senmoderne mennesker, der
skulle forestille at være individualister, udviser trang til fællesskab og -sang.
Jeg håber, at man vil opleve, at resultatet af
udvalgets arbejde er blevet til en sangbog
med høj kvalitet og stor mangfoldighed. At
alle kan finde sig selv i sangbogen, men måske lige så vigtigt: at vi kan finde hinanden.
I tråd med dette, vil jeg vil ønske, at det store fællessangsdanmark inviterer enhver, der
står udenfor dette fællesskab med indenfor.
Og jeg håber, at alle, der må finde vej til den
19. udgave af Højskolesangbogen, finder
den vedkommende og berigende.
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Januar puster sin rastløse vilje
over isen på sø og fjord
Rådvild og sær som en splittet familie
Mågernes skrig i vemodigt kor
Trængt op er hvert væsen i kuldens krog
med mørkets logik og på vintrens sprog.
Januar er som en løgn, man vil glemme
Lange brætspil du aldrig vandt
Sange som synges med rystende stemme
Flettede hjerter med flosset kant
Et år bliver en fortid, forladt og brugt
Et ødelagt bord, der engang var smukt.
Januar holder en handske i hånden,
trækker vejret så dybt og træt
Røgringe danser i menneskeånden
som en uvirkelig cigaret
Vi hoster, vi nyser, vi har så ondt
mens sommerens genfærd går rastløst rundt.
Januar vinker og drager fra landet
Istap glimter som lys fra tag
Fjorden den fryser, så går vi på vandet
Natten bli’r kortere dag for dag
For foråret findes og alt kan ske
når blomsterne vågner i smeltet sne.
(Stine Pilgaard 2018)
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Den sorte kontorstol
Af Marie Guttman Andersen, elev
E20

Kontorstolen er sort og forholdsvis elegant
Fremstår ny på et ellers gammelt sted
Burde nok ranke ryggen, men orker ikke
tænker bedst i en afslappet position
tænker bedst i stilhed
Kontorstolen er stadig sort, dog mindre elegant
Minder mig om 1’er afdelingen på gymnasiet
lyden af de små hjul, der ruller hurtigere og hurtigere og skaber en febrilsk stemning
klirrende reagensglas og en indtrængende, nasal stemme, der med ét udbryder:
“Myresyres pks-værdi er uforudsigelig”
Frustrationen vokser, spørgsmålene bliver mange
Alt imens jeg sidder flere hundrede kilometer væk og tænker tilbage på dengang
Det er fortid
Jeg er her
I Ry
På en kontorstol
Den er sort
Faktisk elegant
Ligner svanerne, der svømmer rundt i Møllesøen i den tidlige morgendis
Det spejlblanke vand
Den rungende stilhed
Følelsen af frihed
Følelsen af højskole
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et sted i indre københavn
af Kirsten Wilbrandt Kjær, elev E20

et sted i indre københavn
et lille værelse med hvide paneler
hvidt skab hvide bordben
grøn sofa og dér sidder du
med benene oppe og to fingerspidser klemt ned
hvor sofapuderne mødes
du spiser kiks med venstre hånd
med negle og med salte læber
de sprøde gulvbrædder under dig og
kiksen knaser mellem tænderne
under gulvbrædderne hænger loftet
over et andet lille værelse med hvide paneler
og gulvbrædder
og en mand der hedder didrik sidder måske dernede
du har set ham gennem køkkenvinduet
set hans navn på postkassen
hans nervøse hænder mod bordkanten
du har set hvordan han sveder på næseryggen
du har set hvordan svedperlerne ligner fregner
og under dem hænger loftet
og gulvet og loftet
og endnu et
og endnu et

40

indtil man rammer asfalten på herluf trolles gade hvor himlen hænger
over en med faretruende lethed og duerne flakser frem og tilbage uden
konstante positioner men ud fra et uigennemskueligt system og selv kan
man gå hvorhen man vil fx ned til kanalen og stille sig på inderhavnsbroen
mellem hektiske par der hvisker hinanden i ørene og dér kan man lytte til
vinden der hænger hæst over de brede bølger der slår mod hinanden og
strækker sig så lange som de er ud mod solen og mælkevejen og knippelsbroen hvor bilerne suser halvtomme frem og tilbage
et sted i indre københavn
et lille værelse med hvide paneler
indenfor
hvidt skab hvide bordben
grøn sofa og dér sidder du stadig
med benene oppe og to fingerspidser klemt ned hvor sofapuderne mødes
indenfor er skabt udenfor
i dag kan du se det:
der er en grøn tråd der har løsnet sig
du hiver i den
ved ikke hvor den skal bindes fast
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Tiden og Evigheden – Hvordan vi bedst
muligt forholder os til vores fremtid

Fordi vi som mennesker er indbefattet af tiden, kan vi aldrig
være sikre på vores fremtid
– og dermed er der altid en
mulighed for, at vi fortryder.

Af Mathies Vestergaard Fjord, medlem af
Elevforeningens bestyrelse, tidligere elev F19

”Gift Dig, Du vil fortryde det; gift Dig ikke, Du
vil ogsaa fortryde det; gift Dig eller gift Dig
ikke, Du vil fortryde begge Dele; enten Du
gifter Dig, eller Du ikke gifter Dig, Du fortryder begge Dele.”
Således indleder Søren Kierkegaard sit korte
”ekstatiske foredrag”, der bærer titlen Enten –
Eller. Dilemmaet vedrørende giftemål er blot
ét blandt mange, som Kierkegaard opstiller – og uanset hvad vil man fortryde begge
dele. Ganske tragikomisk slutter han sin opremsning af med dilemmaet: ”Hæng Dig, Du
vil fortryde det; hæng Dig ikke, Du vil ogsaa
fortryde det…”.
Trods formuleringens komiske karakter, mener Kierkegaard det dog alvorligt. Den lange
opremsning, erklærer han, er selve ”Indbegrebet af al Leve-Viisdom”. En visdom der
ligger i forståelsen af den konsekvens, som
”Enten – eller” udgør. Overalt og hele tiden
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stilles vi som mennesker overfor ”Enten – eller”: Enten tager man en ekstra øl i aften, eller
også er man frisk nok til at stå op til tiden i
morgen; Enten husker man at børste tænder,
eller også får man huller; Enten tager man på
højskole, eller også lader man være.
Åbenbart vil man fortryde begge dele – og
det lyder jo ikke som et videre positivt livssyn.
Spørgsmålet er dog, om vi kan undgå fortrydelsen. Der synes at blive antydet en vej,
der dog ikke umiddelbart er til at blive klog
på: For at undgå fortrydelsen, skriver Kierkegaard, må man bestandigt være ”på evighedens måde” – hvis vi ikke skal fortryde, må vi
opføre os evigt. Hvorledes gør vi så imidlertid
dette?
Evigheden som begreb synes forbundet med
et andet begreb – tid. Man kan nærmest sige,
at de udgør modsætninger. Alt hvad der er
indbefattet tidens begrænsning forgår – det

evige derimod, består. Gud f.eks. betragter
man - hvis man tror på ham - normalt som værende et evigt væsen. Til alle tider har og vil
Gud bestå. I kontrast til Gud står mennesket.
Som mennesker bliver vi født, vi lever og vi
dør. Vi er således indbefattet i tid.
Dét at vi er indbefattet i tid synes at medføre nogle konsekvenser. Fordi vi er tidslige
væsner, forholder vi os til tiden. Vi bærer på
erindringer om fortiden, vi er bevidste om nu
og her, og vi nærer et håb for fremtiden. Et
håb som vi ønsker at indfri. Som tidslige væsner får vi derfor som mennesker ofte et behov
for kontrol – vores håb for fremtiden er ofte
baseret på dårlige erindringer fra fortiden. Vi
ønsker, at det hele kunne blive bedre. Netop
denne kontrol er dog svær – måske endda
umulig. Især fordi vi aldrig kan være sikre på,
at det, vi håber på, stemmer overens med
det, der ville gøre os lykkeligst.
Levevisdommen ligger i det faktum, at vi

som mennesker er indbefattet af tiden og således er dømt til at have evnen til at forholde
os til, hvordan det hele kunne være bedre.
Det er det Kierkegaard mener med, at vi vil
”fortryde begge dele”. Fordi vi som mennesker er indbefattet af tiden, kan vi aldrig være
sikre på vores fremtid – og dermed er der altid en mulighed for, at vi fortryder.
Fremtiden er således ganske angstprovokerende. Vi kan ikke opleve fremtiden, før den
er blevet til nutid. At der overhovedet er en
fremtid, kan vi aldrig være sikre på. Måske
er der blot intet – måske rammer en komet
jorden om 1 sekund, og ender det hele. Lidt
groft sagt, kunne man sige, at fremtiden ikke
er mere sikker end undergangen. Begge er,
så at sige, lige plausible.
På trods af dette, synes vi dog at finde
dagen i morgen mere sandsynlig. Når vi aftaler at mødes på næste mandag, så regner

vi med, at det sker. Filosoffen David Hume
beskriver, at denne idé om sikkerhed ligger
i vanen – fordi verden altid har været, har vi
en forventning om, at den vil blive ved med
at være.
Ifølge en anden filosof, Martin Heidegger,
ligger idéen om tid og fremtid dog dybere
end dette. Tidsbevidstheden er her en essentiel del af det at være menneske. Denne “bevidsthed om tiden” ligger i vores evne til at
forholde os. Mennesket, siger Heidegger, er
”til stede”. Vi er sat ind i verden på et eller andet vilkårligt sted, men på dette sted tager vi
ejerskab – vi forholder os. Menneskets måde
at være på er ”den åbnende indgang” til alle
spørgsmål, der omhandler selve eksistensen.
Fordi mennesket forholder sig til verden, opdager vi, at ting opstår og forgår. Vi opdager,
at noget er, og dermed også at det ikke har
været. Vi bliver bevidste om os selv. Vi opdager, at vi selv skal dø, og gennem denne op-
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dagelse, opstår tiden
hos Arendt altså ikke et
som begreb. Vi måler
negativt grundvilkår for
At der overhovedet er en
tiden, fordi vi er bevidmen derifremtid, kan vi aldrig være mennesket,
ste om, at vores eget
mod den positive konsikre på... måske rammer en sekvens af det faktum at
liv er begrænset.
En af Heideggers komet jorden om 1 sekund, og vi tager valg.
elever, Hannah Arendt,
ender det hele.
trækker ligeledes på
Måske det er det samme
menneskets evne til
Kierkegaard mener, når
at forholde sig, i forbindelse med hendes han opfordrer os til at være ”på evighedens
bestemmelse af tiden. Men i modsætning til måde”. Når vi fokuserer på begyndelsen, beHeidegger, er det ikke vores evne til at dø, regner vi ikke på hvad vi får ud af vores handder gør os bevidste om tiden. Tværtimod er linger. Vi forholder os ikke til fremtiden som
det modpolen – begyndelsen, fødslen, der et regnskab der skal gøres op, men derimod
for Arendt bliver afgørende: ”Menneskets netop som hvad den er – uvis. ”Den sande
livsspand mod døden ville uundgåeligt læg- evighed”, skriver Kierkegaard, ”ligger ikke
ge alt menneskeligt i ruiner og ødelæggelse, bag ved enten – eller, men foran.” Hvis vi lever
hvis der ikke var en evne til at afbryde det- vores liv som en evindelig tilbageskuen mod
te forløb og påbegynde noget nyt. En evne, fortiden, med håb om derved at kunne konsom er iboende handling, som en altid tilste- trollere fremtiden, så bedrager vi ikke blot
deværende påmindelse om, at mennesker, os selv – vi begrænser os selv. Vi begrænser
skønt de skal dø, ikke er født med henblik på os selv, fra den evige mulighed der ligger i
at dø, men med henblik på at begynde noget valget. Vores liv er ikke begrænset, men dernyt”.
imod frit. Vi kan altid lave en ny begyndelse.
Der ligger i modsætningsforholdet mel- Lever vi i nuet, så befinder vi os på det sted
lem Heidegger og Arendt en interessant der ligger foran ”Enten – eller” – ja måske
diskussion. Heideggers syn på forholdet mel- endda på det sted, der eliminerer ”Enten –
lem menneskets liv og tiden har et negativt eller”. Ved et fokus på begyndelsen lever vi
fokus. Tiden bliver noget der løber ud – no- på evighedens måde – begyndelsen er dét,
get begrænset. Som mennesker bliver vi her der evigt vil være, da nuet er og til alle tider
beregnende. Kan den her handling betale vil være.
sig? Omvendt har Arendt et positivt fokus på
forholdet. Det er ikke konsekvensen af handlingen, der har værdi, men derimod selve
handlingen – begyndelsen, livet. Tiden bliver

Fremtidsfornemmelser
- teknologien tur retur
Af Lærke Cecilie Bjerre, ingeniør,
tidligere elev F10

Når jeg hører ordet ”fremtid” hopper jeg i
med begge ben og forestiller mig jetpacks,
der summer omkring højhuse med glasfacader og hængende køkkenhaver. Jeg forestiller mig, at København er fyldt med onewheels, en form for amputeret segway, der selv
koder kroppens balancepunkt, og transporterer dig derhen, hvor du vil – på ét enkelt
hjul. Jeg forestiller mig, at min nabo tager på
miniferie til Månen, at der er stewardesser
ombord på fartøjet, og at piloten beretter
om vejret, når de nærmer sig.
Jeg forestiller mig, at jeg tager augmentet
reality-briller på, der tilføjer et virtuelt filter
på virkeligheden, når jeg skal tjekke min
egen næste rejsedestination ud. Når jeg skal
snakke med min mormor, bruger jeg hologrammer fra min 3D projektor, så hun ikke behøver at undskylde, at hun egentlig ikke har
overskud til at byde på te.

Jeg forestiller mig, at mit køleskab selv bestiller den mad, der mangler, og at det bliver
leveret lige til døren med drone. Min chip i
armen sørger for at scanne mit helbred en
gang om dagen. Den fortæller mig, hvor meget motion, jeg skal have, og hvordan jeg har
sovet i nat. Min digitale personlige assistent
laver selv mine aftaler, og sørger for at bestille en personlig selvkørende bil, der kører
mig lige til døren. Private dieselbiler er en
outshamet, ekstrem luksus, der kun tilhører
det illegale undergrundsmiljø, fordi dronepolitiet ikke kan forudsige deres spontane
kørselsmønstrer.
Når jeg skal snakke med min kæreste, ringer
jeg bare op på Skype, og dufte fra hans krop
og omgivelser bliver gengivet og udsendt i
mit eget rum af mit nyindkøbte Smell-o-sensing, som blander 30 prædefinerede parfumer. Vi kan kysse godnat over Kissenger, en

45

Jeg forestiller mig, at min nabo tager på
miniferie til Månen, at der er stewardesser
ombord på fartøjet, og at piloten beretter
om vejret, når de nærmer sig.
kysserobot, som sender mit kys afsted og
gengiver det i sin tvillingerobot hos ham.
…Og så knækker filmen, og jeg føler mig så
utroligt ensom og bekymret.
For mange af disse ting er allerede virkelighed. Onewheels, selvkørende biler, augmentet reality, køleskabe på indkøbstur, personlige digitale assistenter, duftgengivelse
og Kissenger er ting, som faktisk er nutid.
Amazon leverer allerede pakker med droner,
og vores armbåndsure måler vores puls og
monitorerer vores aktivitetsmønster. Vi er
det seneste år blevet rigtig gode til at være
alene hver for sig, sludre over Zoom, synge
morgensang over Teams, drikke fredagsøl
på Skype og spille brætspil over Facetime.
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Nogle gange kunne det da være lækkert at
blive transporteret i min egen selvkørende
bil, og få handlet uden at stå i kø i Netto, og
selv vælge, hvem jeg har lyst til at tale med
online. Det kan tilmed spare samfundet en
masse ressourcer og energi at få sat transport og forbrug i system. Vi ville alle have fuld
kontrol, og jeg kunne bruge min tid præcis,

som JEG vil. Men er det, det jeg vil? Og hvad vil jeg egentlig?
Jeg vil jo bare gerne have vaskeægte øjenkontakt, grine,
danse, yde omsorg for mine medmennesker, lade tilfældige
møder mellem os skabe nye muligheder for øjenkontakt, nye
rytmer og fællesskaber. Kan det mon forenes med den teknologiske udvikling?
Jeg hørte engang en klog mand sige: ”Jeg er ikke bange for
teknologi, jeg er bange for de mennesker, der bruger den forkert.” Teknologien er her, om vi vil det eller ej, og jeg tror i
udgangspunktet på, at den er neutral. Jeg bliver først bekymret, når vores menneskelige hensigter med teknologien bliver
brugt til produkter, der øger afstanden mellem os.
For hvor er det sociale i at bestille sin egen selvkørende pod?
Lærer vi at tage hensyn til andre mennesker og planetens bedste, når vi ikke skal noget så simpelt som at indordne os i en kø
i Netto? Hvordan møder jeg dem, der giver mig stof til eftertanke, når jeg aldrig runder et hjørne, uden at det er planlagt i
mindste detalje af en algoritme skrevet af andre? Og bliver vi
allesammen alene på sigt?
Jeg bliver bekymret, når jeg ikke stoler på, at mennesker kan
programmere en selvkørende bil til at træffe valg i etiske dilemmaer. Lad os forestille os, at en cyklist uden cykelhjelm
kører ud foran en selvkørende bil, som ikke kan nå at stoppe.

Skal den vælge at dreje af for potentielt at ramme en anden cyklist med
cykelhjelm? Der er større chance for, at personen med cykelhjelm overlever, men det var ikke vedkommende, der var skyld i manøvren, og vil
det resultere i, at vi alle kører uden cykelhjelm? Det er nogle af de dilemmaer, som vi mennesker skal lære den kunstige intelligens at navigere i.
Jeg bliver bekymret, når tanken om kommerciel rumfart ikke længere
er så fremmed for os, og når man kan købe et oplevelsesgavekort for
den nette sum af 1,7 millioner danske kroner og få en tur i rummet.
Bekymret fordi vi er nysgerrige på, hvordan det er at forlade Jordens
overflade.
Jeg bliver bekymret, fordi vi har teknologien til at bygge baser på
andre planeter, til at fylde dem med luft, som vi kan indånde, og at
vi taler om det som gyldne fremtidspiedestaler, der skal stille vores
eventyrlyst om at indtage rummet. Jeg bliver bekymret, fordi vi et
kort øjeblik glemmer, at der ikke er nogen atmosfære på hverken
Mars eller Månen, som kan beskytte mod trusler fra rummet. Og her
mener jeg ikke urge-farvede slimede rumvæsener, men bestråling,
solstorme og meteoritter, som uden en atmosfære drøner ind på
Månens overflade og efterlader kæmpekratere. Vi flirter underligt
nok med tanken om at bruge utallige ressourcer på at skabe et
andet hjem på et meget fjendtligt sted, når vi samtidigt er i gang
med at ødelægge det venlige sted, der er vores hjem.
Vi har i mange årtier vidst, at vi boede et helt unikt sted, og det
blev mejslet i sten, da Apollo 8 missionen i 1968 tog billedet

”Earthrise” af Jorden, der stod op over månens golde overflade. Det blev sat i perspektiv, da Voyager 1 i 1990 forlod vores solsystem og som en sidste gestus så sig tilbage
og tog et familieportræt af Jorden og vores
nærmeste planeter ”The pale blue dot”. Vi
blev bevidste om, at der altså er langt mellem snapsene i det store kolde rum, og at vi
bliver nødt til at kæmpe for at bevare det, vi
har.
Så nej, det er ikke teknologien i sig selv, der
bekymrer mig og gør fremtiden ensom. Måske skal vi huske at træde et skridt tilbage og
betragte vores udgangspunkt. Vi har cyklen,
vi har mulighed for at købe lokale varer, for at
rejse langsomt og være opmærksomme på
vores nære omgivelser. Vi har fællesskaber,
der heldigvis stadig opstår og fordufter og
opstår igen over tid. Vi har vilje til at passe på
vores sted, og hvis vi holder fast i den og vores grundlæggende værdier, tror jeg, at teknologien kan hjælpe os med det i fremtiden.
Vi skal bare bruge den rigtigt.
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RY KRYDS
Af Clara Evamaj Mørch og Magnus
Gundersen Lihn

Livets læring – fra Grundtvig til Gaia
Af Jeppe D. Graugaard,
højskolelærer på Ry Højskole

En dannelse, der gør unge mennesker i stand
til at håndtere fremtidens sociale og økologiske udfordringer, bliver nødt til at oplyse
den blindhed overfor livets forbundethed,
som har ledt menneskeheden ind i den globale systemkrise, der er i gang med uigenkaldeligt at forandre grundlaget for livet på
Jorden. De omvæltninger, der udfolder sig i
naturen, og som kommer til at præge resten
af det 21. århundrede, er konsekvenser af en
måde at tænke om verden og være i verden,
der har gjort mennesker fremmede overfor
de fundamentale relationer, der opretholder
vores eksistens. Det gælder alt fra de infrastrukturer, der tilvejebringer mad på bordet
og tøj på kroppen, til de mikrobielle strukturer, der regulerer atmosfærens sammensætning.
Derfor handler bæredygtighed og grøn
omstilling om meget mere end forandrin-
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ger og løsninger på problemstillinger i den
ydre verden. Det gælder i lige så høj grad de
indre processer, der skaber vores værdier,
selvopfattelse og verdensbillede. Nødvendigheden af en indre omstilling bliver endnu
tydeligere, når man tager de mange negative helbredsmæssige konsekvenser af forbrugssamfundet i betragtning: vores kroppe
og sind har brug for nogle helt andre ting
end den livsstil, som vores overforbrug lægger op til. Den relation til naturen, vi som kultur er vokset op med, giver bagslag i vores
indre verden. Det må være et udgangspunkt
for enhver relevant diskussion om fremtidens
dannelse.
Langt de fleste af os er analfabeter, når det
gælder naturens orden og levende systemers udvikling. Oplysning om denne analfabetisme har potentialet til at revolutionere
både, hvordan vi tænker om verden, og hvor-
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Langt de fleste af os er analfabeter, når
det gælder naturens orden og levende
systemers udvikling. Oplysning om denne
analfabetisme har potentialet til at
revolutionere både, hvordan vi tænker
om verden, og hvordan vi er i verden

dan vi er i verden, fordi naturens love
ikke bare er teori, men principper, der
virker i os selv, og som vi kan afstemme vores liv med. Naturen på vores
klode har en iboende evne til at opretholde
liv, og bæredygtighed handler derfor dybest
set om at danne fællesskaber, der indgår i
naturens kredsløb uden at reducere denne
evne. Den slags fællesskaber findes der heldigvis mange eksempler på, så grundlaget
for en bæredygtig forandring er der.
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Man kan med rette spørge, om ikke højskolerne skal gå forrest i udviklingen af de pædagogiske praksisser, der skal klæde unge
mennesker på til at håndtere fremtidens udfordringer? Det ville på mange måder være
ganske enkelt. Højskolerne har fra begyndelsen interesseret sig for bæredygtighed i den
bredeste forstand. Livsoplysning, demokratisk dannelse og folkelig oplysning kan ses
som uundværlige aspekter af en dannelse,
der ønsker at skabe et bæredygtigt samfund
og væredygtige borgere. “Til skole”, sagde
Løgstrup, “hører oplysning ... om naturen, vi
er indfældet i med vort åndedræt og stofskifte, om universet, vi er indfældet i med
vore sanser”. Udviklingen af en “bæredygtig

dannelse” ligger i direkte forlængelse af højskolernes tankegods og pædagogik.
Når vi synger ”Oplysning være skal vor lyst
/ er det så kun om sivet”, giver vi stemme til
én af grundtankerne i Grundtvigs skolesyn:
oplysning handler om meget mere end faglighed, og uanset hvad der undervises i på
en højskole, sigter det imod oplysningen
om tilværelsen. Livsoplysning er en fordring
om, at vi alle får indsigt i livets grundvilkår
og tilegner os de egenskaber, der skal til for
at leve et “jævnt og muntert, virksomt liv på
jord”. At oplysningen om sivet kan fortælle
os noget dybere om livet, er faktisk udtryk
for en tankegang, som er fuldstændig tidssvarende i det 21. århundrede. I Grundtvigs
kosmologi er det umuligt at begribe den enkelte del uden at have et begreb om helheden, og det vil enhver systemtænker skrive
under på i dag.
Selvom Grundtvig naturligt nok var præget
af sin egen tids kosmologiske forestillinger,

som er ude af trit med det, vi ved om
livets udvikling og historie her halvandet århundrede senere, havde han
alligevel fat i noget grundlæggende,
når han fortalte og skrev om livet som drivkraften i skaberværket – som et lys, hvormed
tilværelsen må forstås. Der er nemlig noget i
denne forestilling, der knytter an til det, vi i
dag ved om vores symbiotiske planet. Livet
er en proces, der – baseret på cellers evne
til homøostase, til at skabe variation og til
at indgå i nye fællesskaber – kontinuerligt
genopfinder sig selv i nye, mere komplekse
og diverse former. Og livets mange former
kan hver for sig anskues som systemer, der
indgår i større økosystemer, der indgår i biomer, der tilsammen udgør biosfæren, der
regulerer Jordens forskellige kredsløb og
klimatiske forhold.
Vi må se vores individuelle og fælles tilværelse i lyset af det, vi ved om livet på Jorden.
Hvis ikke vi forstår, at et rumvæsen ville kigge på Jorden og se en symbiotisk klode, der
består af økologiske og sociale fællesskaber
på tværs af arter, fra de største pattedyr til
de mindste bakterier, forstår vi ikke grundlaget for det liv, vi opfatter som vores eget.

Hvis ikke vi forstår, at et rumvæsen ville
kigge på Jorden og se en symbiotisk klode, der
består af økologiske og sociale fællesskaber
på tværs af arter, fra de største pattedyr til de
mindste bakterier, forstår vi ikke grundlaget
for det liv, vi opfatter som vores eget.

Og så vil vi ikke være i stand til at
handle i overensstemmelse med
Jordens og naturens virkelighed.
Det er den samklang, vi som samfund er blevet døve for – en døvhed, hvis
konsekvenser vi nu oplever som klimaforandringer, masseudryddelse af arter og naturødelæggelser, der for blot få årtier tilbage
ville synes helt igennem usandsynlige. Det er
kun ved at lære at høre, se og føle vores samhørighed, at vi kan ændre kurs.

Det må være kernen i en dannelse, der ønsker at skabe bære- og væredygtighed. Men
når man kigger ud i samfundet og vores globale civilisation, fristes man til at spørge, hvor
oplysningen og fortællingen om livet mon er
blevet af? Hvad skete der med forståelsen af
mennesket som uløseligt forbundet med og
bundet af naturen? Er vores natursyn blevet
forkrøblet af historien om den stærkestes
overlevelse og genernes selviskhed? Findes
fællesskabet og samarbejdet ikke også i naturen? Hvad skete der med kærligheden til
og fascinationen af naturen? Hvor skal vi lede
efter en fortælling om livet, der kan bære os
igennem klima- og biodiversitetskriserne?

Det må være én af højskolens fremmeste opgaver i dag at genfortælle historien om livet,
og tilskynde en dannelse, der åbner muligheder for, at vi genfinder vores plads i naturen – hverken over eller udenfor den. I dag
ved vi, at selvom alle levende væsner ikke
er lige komplekse, er de lige udviklede. Alle
former for liv, der findes på kloden lige nu, er
resultatet af mere end tre milliarder års udvikling, hvad enten det er bakterier, flagermus, mennesker eller blåhvaler. Hvis ikke vi
respekterer alle arters grundlæggende ret
til at være her, nedbryder vi en orden, der
er større end os og som danner grundlaget
for vores eksistens. Vi modarbejder faktisk
den proces – eller den kraft og det lys, som
Grundtvig måske ville have sagt – der udfolder sig i alle levende systemer.
For ifølge livsvidenskaberne er livet ikke en
ting, men en proces – og ovenikøbet en proces som er karakteriseret af kognition, læring
og kreativitet. I dette perspektiv er vi mennesker ikke bare individer, der eksisterer i

samspil med vores omgivelser. Vi
er holobionter, hvilket vil sige, at vi
i os selv er økosystemer, der består af et væld af organismer, der
tilsammen udgør en krop, som er i konstant
udveksling med vores omverden. Vi er en del
af en proces og et fællesskab, der i kraft af
sin egen eksistens – sin evne til selvopretholdelse, vækst, diversitet – opretholder grundlaget for liv på Jorden. Livets fællesskab er
på den måde det næststørste fællesskab på
planeten, der udgøres af alle arter og holobionter, som består af celler.
Det største fællesskab er Gaia, koblingen af
livet og materien på Jorden, der tilsammen
udgør et selvregulerende system. En planet,
der, som en lille ø i det uendelige verdensrum, er i stand til at opretholde grundlaget
for liv, kognition, bevidsthed og kreativitet.
Det er et fællesskab, hvor vi allesammen
hører til. Det er en del af os, ligesom vores
mikrobiota er en del af os. Vi er hver især forankret i et fællesskab, der forlænger vores
individuelle jeg ud i verden: i de økosystemer, vi bevæger os i, i hele biosfæren med al
dens forskellighed, ja helt ud til jordkloden
som helhed. Det, “vi” kalder “os”, strækker
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sig meget langt ud i verden. Dette er en forståelse, som har potentialet til at forandre
vores væren.
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Det næste skridt må være for os mennesker
at udvikle bevidstheden om, at vi er en del
af livets fællesskab og dermed også af den
levende Jords fællesskab. Ikke som et højeGrundtvigs virke var centreret om, at almuen, re udviklet væsen, der skal træde ned blandt
den fattige, uoplyste bondebefolkning, skulle pøblen, men på lige fod med alle andre lebegynde at opfatte sig selv som en del af et vende væsner. Vi mennesker er uvilkårligt
folk – sammen med borgerskabet, adelen og født ind i to almene fællesskaber: det ene er
kongen. Omfanget af det projekt er svært at det menneskelige, og det andet er biosfæren.
forestille sig
Bevidsthed
i dag. Den- Det gør en verden til forskel, om vi formår om livets fælgang ville en at åbne os for den måde, livet udfolder sig, lesskab
må
bonde måske
være en del af
og indretter vores tilværelse tilsvarende, den dannelopfatte
en
dansk adels- eller om vi påtvinger verden vores forestil- se, vi tilsigter
mand
som
på højskolen.
linger om, hvordan den bør være.
ligeså anderOg det er ikke
ledes som en hvilken som helst anden euro- kun et spørgsmål om at bedrive en pædagopæisk adelig. For Grundtvig var det folkelige gik, der er tidssvarende. Det er et spørgsmål
forankret i det almenmenneskelige. For ham om, at bevidstheden om livets fællesskab kan
handlede livsoplysning i høj grad om, at alle blive afgørende for, hvordan den globale
skulle lære deres ligeværd som menneske at økologiske krise, vi befinder os midt i, komkende. I dag kan vi godt forestille os menne- mer til at udvikle sig.
skeheden, og at vi i princippet allesammen er
lige meget mennesker. Vi er på vej til at have Der findes nogle grundlæggende regler, vi
taget skridtet fra folk til art (selvom det nogle som mennesker bliver nødt til at respektere,
gange kan føles som om, at der er lang vej for at biosfæren kan blive ved med at underendnu).
støtte os. De regler bør vi alle kende. Livet

har sine veje, og vi kan enten følge dem, eller
vi kan ignorere dem. Men så snart vi lukker
øjnene for livets principper og negligerer
livets fællesskab, navigerer vi uden kompas
og løber den risiko, at vores vej ender blindt.
Det gør en verden til forskel, om vi formår at
åbne os for den måde, livet udfolder sig, og
indretter vores tilværelse tilsvarende, eller
om vi påtvinger verden vores forestillinger
om, hvordan den bør være. Det handler ikke
bare om bevidsthed eller væren – vi kan rent
faktisk forlade os på de mønstre, livet tegner
i naturen, hvis vi kan genkende dem.
Dette er samtidig et perspektiv, som åbner
for nye organisations- og handleformer. Vi
behøver ikke at opfinde bæredygtige fællesskaber fra bunden. Vi har meget at lære af
den måde, økosystemer er indrettet og fungerer. Vores demokratiske processer, økonomiske systemer og lovmæssige rammer kan
faktisk indrettes i overensstemmelse med
naturens grundprincipper. Det findes der
også eksempler på fra andre kulturer. Hvis vi
først kan opdage vores blindhed og døvhed
overfor livet og naturens orden, er der masser af materiale at lære af. Det sværeste er at
mærke det fravær i vores dannelse, der har

givet os et fattigt natursyn og et fragmenteret verdensbillede. Og derfor er det, når det
kommer til stykket, måske heller ikke helt enkelt for højskolerne at udvikle en “bæredygtig dannelse”.
Det kræver, at vi i undervisningen tør sætte
vores blindhed og døvhed under luppen.
Det kræver eksperimenter, fejltrin og forlis.
Men hvis vi begynder med begyndelsen og
undervejs lærer lidt om livet, om naturen og
om Jordens system, behøves det ikke være
svært. Meïr Goldschmidt anså dannelse som
“den udviklede evne til at være opmærksom”, og hvis vi bare bruger opmærksomheden rigtigt, skal dannelsen nok opstå af
sig selv. Når man bliver i stand til at være opmærksom på noget nyt i sig selv og i verden,
udvides ens syn på virkeligheden, ens selvforståelse, tænkemåde eller væremåde. Måske er bæredygtig dannelse så simpel som
at udvikle vores evne til opmærksomhed på
forholdet mellem mennesker og natur.
Fortællingen er vigtig: den rammesætter vores handleformer, værdier, natursyn og selvforståelse. Det vidste Grundtvig, og derfor
blev fortællingen om livet, lyset og livsop-

lysningen helt central i udviklingen af den
dannelse, der foregår i højskoleverdenen. I
dag kan det virke gammeldags, når vi synger om et “jævnt og muntert, virksomt liv på
jord”, og at “alting ventes i naturens orden”.
Men det er ikke desto mindre aktuelt, og ja,
endda påtrængende, når det gælder samtalen om fremtidens dannelse. I en tid, der er
præget af en global økologisk krise, som er
forårsaget af os mennesker, er fortællingen
om livet måske vigtigere end nogensinde.
Måske har vi glemt at blive ved med at fortælle historien om livet – også i højskolen?
Dette essay er en del af forordet til en undervisningsvejledning til faget ”Kloden Kalder”,
der udkommer til foråret. Kloden Kalder er et
open source undervisningsforløb om alternativerne til forbrugssamfundet, og hvad der
sker med naturen set i et globalt perspektiv.
Fagmaterialet kan findes på klodenkalder.
com.
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Referat af Elevforeningens generalforsamling lørdag d. 3. oktober 2020
Af Carolina Visti Bertelsen, medlem af
Elevforeningens bestyrelse, tidligere elev
F14 og tidligere hjælpelærer i friluftsliv
E16 og F17

Det var en noget anderledes udgave af
Elevforeningens generalforsamling, der udfoldede sig i år. Var man mødt op med forventningen om den sædvanlige udgave af
den generalforsamling, teatersalen plejer
at huse, var man nok blevet skuffet. Der var
hverken manglende stolepladser eller en
rumtemperatur, der kunne forveksles med
en sauna i denne omgang. Udenfor var de
klare sommernuancer overtaget af efterårets
grå himmel og gulnende træerne.
Valg af dirigent
Generalforsamlingen var halv digital og halv
fysisk. En del af de deltagende sad hjemme
hos dem selv og fulgte med på Zoom, den
anden var mødt op og havde rigelig plads
at sprede sig på. Derfor var der to dirigenter. Anne Bendixen førte ordet i teatersalen,
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mens Katinka Bundgård Fals medierede
mellem salen og Zoom.
Forpersonens årsberetning
Forperson Jeppe Bay fortalte om bestyrelsens udfordringer med afvikling og aflysning
af arrangementer samt nye erfaringer, der
kommer af at skulle opfinde et arrangement
fra bunden og ikke med afsæt i traditioner
og drejebøger. Dernæst fulgte et oprids
over begivenheder i løbet af bestyrelsesåret deriblandt cognacgildet i februar, hvor
Elevforeningens bestyrelse deltog sammen
med skolens bestyrelse og medarbejdere.
Derudover var der nyheder om skolens bestyrelse. Christoffer Koch, som indtil i år har
siddet som elevrepræsentant, er blevet valgt
ind som ordinært bestyrelsesmedlem. Anne
Byriel Christensen, som også sidder i Elev-

foreningens bestyrelse, har overtaget hans
rolle som elevrepræsentant. For i år blev
RUF det eneste planlagte arrangement, der
blev til virkelighed. På trods af diverse retningslinjer forløb det efter genkendelighed
med legende voksne på græs, på vand og i
alle skolens afkroge. Som afslutning på RUFugen var bestyrelsen inviteret med til F20’s
gensynsweekend. Her mødte vi for anden
gang en årgang, som igen tog imod os med
stor imødekommenhed og varme.
Præsentation af årsregnskab
Philip Tobiassen præsenterede årsregnskabet med et resultat på 40.000 kr. Det store
overskud er et resultat af aflyste arrangementer, færre transportudgifter for bestyrelsesmedlemmer på grund af flere virtuelle
end fysiske møder på skolen, samt et øget

antal deltagere til elevmødet 2019. Slutteligt
var der nyheder om Elevforeningens banksituation, som på opfordring fra Elevforeningens medlemmer ikke længere indebærer
Danske Bank men i stedet banken Faster Andelskasse.
Afsked med afgående bestyrelsesmedlemmer og valg til bestyrelsen
Der blev sagt farvel og på gensyn til de afgående bestyrelsesmedlemmer Petrea, Philip
og Mathilda. Anne Byriel Christensen (E11),
Carolina Visti Bertelsen (F14), Mathies Vestergaard Fjord (F19) og Johan Kjær Houver
(F17) blev genvalgt som ordinære bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Desuden blev Luna
Mølgaard Steenberg (F20) og Mads Strange
(E17) valgt ind som henholdsvis suppleant

og 1-årigt bestyrelsesmedlem, da Petrea
stoppede før tid.
Valg af revisorer, afstemning om vedtægtsændring samt indkomne forslag og
evt.
Markus Levinsen og Pernille Rosa Thomsen
fortsætter som Elevforeningens revisorer.
I år var der hverken afstemninger om vedtægtsændringer eller indkomne forslag.
Under eventuelt meddelte Søren Bang
(F17), at fodboldklubben BK Sommersol fortsat spiller i København og er åben for nye
kvindelige og mandlige medlemmer.
Generalforsamlingen blev afsluttet, og der
blev takket af for denne gang, hvorefter eftermiddagen gik med en tale fra Ole og et
foredrag med Lea Korsgaard.
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Kassererens beretning 2020
Af Philip Alexander-Severin Tobiassen, tidligere
kasserer i Elevforeningens bestyrelse, tidligere
elev F15

Regnskabsåret 2019/2020 ser nok mere
forskelligt ud fra tidligere regnskabsår,
end vi er vant til. Det skyldes naturligvis,
at Ry Højskole, som alt andet i landet, har
været meget påvirket af coronapandemien.
Året slutter med et stort overskud på
40.316,22 kr., som nok bl.a. skal forklares med, at der har været færre udgifter,
grundet det mindre omfang af bestyrelsesarbejdet i år.
Blandt de mest iøjnefaldende forskelle i dette års regnskab i forhold til tidligere år er f.eks., at der mangler udgifter
og indtægter for FRYD 2020, som vi desværre blev nødt til at aflyse. I næste års
regnskab vil de corona-udløste forskelle
bl.a. komme til udtryk ved manglende
poster for Elevmødet 2020, som vi også
har måttet aflyse.
Kigger vi på Elevmødet 2019, gene-

56

rerer det, i modsætning til sidste år, et stort
overskud. Udgifts- og indtægtsposten dækker, som sædvanlig, kun for udgifter og indtægter i forbindelse med baren. Det meste
af dette overskud skyldes en øgning i indtægter, som nok især er grundet en stigning
i antallet af tilmeldte. At det ikke er blevet
fulgt af en stigning i udgifter, skyldes bl.a.,
at vi har haft færre udgifter til øl, sparet penge på DJ, og har gjort en aktiv indsats for at
bruge op af uåbnede flasker indkøbt til FRYD
2019 og RUF 2019.
På udgiftssiden af regnskabet er der også
en reduktion på 9.757,14 kr. i transportudgifter, som skyldes, at de fleste af bestyrelsens
forårsmøder ikke blev afholdt fysisk på skolen, men derimod digitalt. Derudover har vi
ikke haft nogen udgifter til hverken kontorartikler eller diverse i år. Sidste år omfattede disse poster primært enkeltudgifter som
f.eks. indkøb af ekstern harddisk og dose-

ringsmål til spiritusflasker.
I lyset af, at Elevforeningen i år og tidligere
år har genereret ret store overskud, har vi i
Elevforeningens bestyrelse talt om, hvordan
vi i fremtiden vil håndtere den kapital, vi genererer. Vi har været enige om, at overskuddet gerne skulle komme medlemmerne til
gode. Det har bl.a. ført til, at vi har besluttet
at give rabat på medlemskab af Elevforeningen til højskoleårgangen F20, som desværre
fik forkortet deres højskoleophold pga. coronapandemien. Derudover har vi øget vores
tilskud til et billigere Elevmøde. Hvordan foreningens kapital i fremtiden skal formøbles,
må bestemmes af den fremtidige forening
og foreningsbestyrelse.
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Årets gang
EFTERÅR 2019
OKTOBER
14. – 18. Fælles studietur til Berlin
Højskoleaften: Koncert med
23.
Blanco Y Negro
Fællestime med Carla Viegast:
25.
“Unge og sorg”
NOVEMBER
Fællestime med Tobias Hamann:
“Hypnose”
Højskolebevægelsen fylder 175 år.
7.
Koncert med Maluba
Fællestime: Friesb4guys
8.
11. - 15. Fordybelsesuge
Højskoleaften: Sangaften med Ry
20.
Højskoles Elever
Fællestime og foredrag med Su22.
sanne Branner Jespersen: LGBT
23. - 24. Ryskilde
Højskoleaften: Foredrag med Mo28.
gens Wenzel Andreassen: ”Dansk
guldalderdigtning”
Fællestime: Helles Fælleskor
29.
1.
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2.
4. - 5.

6.
7.
8.
14.

Fællestime: Foredrag med Lea
Korsgaard. ”Journalistik”

22.

DECEMBER

24.

Fællestime: Foredrag med Jacob
Birkler: ”Menneskesyn”
Teaterforestillinger med Ry Højskoles teaterelever:
• ”Det var engang”, med Turnéteater
• ”Det er OKAY ”, med Teaterholdet
Koncert med Ry Højskoles musik–
elever
Gæstedag
Julegudstjeneste i Ry Kirke
Efterårsskolen 2019 slutter

FORÅR 2020
JANUAR
12.
15.
17.

Vinter/Forårsskolen begynder
Højskoleaften: Sangaften med Ry
Højskoles elever
Fællestime: Ugerne der kommer

24.
29.
31.

Højskoleaften: Foredrag med Jakob
Maagaard: ”Kunsten ikke at kunne
reparere sin knallert”
Fællestime: “Trommer for alle” med
Jeppe Bai og Jesper O. Jacobsen
Foredrag: med Ole Toftdahl: Sangen om Danmark
Højskoleaften: Forfatteraften med
Kristian Bang Foss
Fællestime. Open Space Teknologi
med Mathias Nilsson, Torben Madsen og Jeppe Graugaard

29.

MARTS
1.
2.
4.
6.
11.
13.

FEBRUAR
Højskoleaften: Koncert med Girls in
Airports
7.
Fællestime: Foredrag med Esther
Michelsen Kjeldahl: Den grønne
studenterbevægelse
12.
Højskoleaften: Friesb4guys
14.
Fællestime: Samtalecafe med Helle
Terkelsen
17. - 21. Fordybelsesuge
26.
Teaterkoncert med Ry Højskoles
musik- og teaterelever: ”Solen på
den anden side”

Koncert med Aarhus Jazz Orchestra

5.

Forårsskolen begynder
Fællestime: Integration med Torben
Madsen og Brian Hansen
Højskoleaften: Sangaften med Ry
Højskoles elever
Fællestime: Forberedelser til Berlin
Højskoleaften: Sangaften
Alle elever forlader skolen pga.
coronavirus og national nedlukning

19.
23.
24.

SOMMERKURSER 2020

MAJ

JULI

94 af 96 elever vender tilbage til
pinse på Ry Højskole
29. - 31. Udendørsaktiviteter ved Møllesø
JUNI

10.

13.
17.

David Trads: ”Amerika hvor er du?”
Fællestime: Fælleskor med Helle
Terkelsen
Fællestime med Steen Hannested:
”Universets gåder”
Heldagstur til Højriis Slot på Mors
Højskoleaften: Klaverkoncert med
Rikke Sandberg
Fællestime med Jeppe Graugaard
og Torben Madsen: Hvad var det
fede?
Afslutningsfest
Forårsskolen slutter

CORONA afbrydelse
29.

3.
5.

12.

28. - 4.

5. - 11.

Ry Classic: Ro i kajak, Skriv så det
fænger, Argentinsk Tango, Maleri,
Keramikværkstedet og Krop og
sjæl i naturen
Musik i Ry: Jazz, Partyband, Rytmisk
Kor, Trommer, sang og bevægelse
og Soul & R´n`B

Sangaften med Ry Højskoles elever
Fællestime med Jeppe Graugaard:
”Kære Fremtid - Historier om corona”
Højskoleaften: Foredrag med
12. - 18. Ry for familier: Natursafari, Kera-

misk værksted, Teater, Svejs dig
glad, Planteunivers og Musik på
tværs
25. - 31. Ry uden filter: Arty farty, Amors
aspirynter, Analog, Stadier paa
livets vei, Nak og noma, Vølvens
spådom og Magisk grundkursus
AUGUST
1. - 2.

Gensynsfest for forårselever 2020

EFTERÅR 2020
AUGUST
9.
12.
19.
21.
26.

Sensommer/Efterårsskolen begynder
Sangaften med Ry Højskoles elever
Højskoleaften: Forfatteraften med
Dy Plambeck
Fælleskor med Helle Therkildsen
Fællestime med Uffe Jonas ”Den
poetiske Grundtvig”
Højskoleaften: Stand up med
Ghaith Kashkul. ”Danskhed med to
øjne”
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28.

Fællestime: Open Space Teknologi.
Hvad er vigtig?
SEPTEMBER

Højskoleaften: Foredrag med fotograf Klaus Holsting
Fællestime med Ole Toftdahl: ”San4.
gen om Danmark”
Ry Højskoles generalforsamling
7.
7. - 11. Fordybelsesuge
14. - 16. Teaterkoncert med Ry Højskoles
musik og teaterelever: ”Homeless”
Efterårsskolen begynder
20.
Fællestime med Ole Toftdahl:
22.
”Samtaler om corona”
Højskoleaften: Jubilæumskoncert
23.
med New Jungle Orchestra
Fælleskor med Helle Terkelsen
25.
Fællestime med Lene Friislund og
Mathias Nilsson om studietur til
Bornholm
Fællestime: Bornholm
29.
Højskoleaften: Friesb4guys
30.
2.
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OKTOBER
2.

Fællestime med Lea Korsgaard.
”Fremtiden”
3.
Elevforeningens generalforsamling
7.
Højskoleaften: Koncert med ”Sort
på Hvidt”
9.
Fællestime: Foredrag med David
Trads. ”Det amerikanske valg”
12. - 16. Alternativ studietur: Efterårsaktiviteter i omegnen af Ry
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Elevforeningens bestyrelse

Anne Byriel Christensen (E11)
Næstforperson
30 54 46 97 / anne@ryelev.dk
Valgt ind i bestyrelsen i 2017.
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Carolina Visti Bertelsen (F14)
Webansvarlig
51 94 02 20 / carolina@ryelev.dk
Valgt ind i bestyrelsen i 2018.

Jeppe Bay Lynggaard (F15)
Forperson
21 43 29 02 / jeppe@ryelev.dk
Valgt ind i bestyrelsen i 2015.

Johan Kjær Houver (F17)
Kasserer
61 28 70 39 / johan@ryelev.dk
Valgt ind i bestyrelsen i 2017.

Katrine Jacobsen (F12)
Medlem
27 58 59 80 / katrine@ryelev.dk
Valgt ind i bestyrelsen i 2018.

Luna Emilie Mølgård Steenberg
(F20), Suppleant
42 64 70 80 / luna@ryelev.dk
Valgt ind i bestyrelsen i 2020.

Mads Strange Laursen (E17)
SoMe-ansvarlig
51 17 00 81 / mads@ryelev.dk
Valgt ind i bestyrelsen i 2020.

Mathies Vestergaard Fjord (F19)
Medlemsansvarlig
26 11 22 15 / mathies@ryelev.dk
Valgt ind i bestyrelsen i 2019.
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