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Nyt fra verdens centrum

Jeg er blevet spurgt om det 
ikke er lidt for lidt selvudslet
tende at betegne artiklen om 
højskolens liv med „nyt fra ver
dens centrum.“
Det kunne man jo godt mene, 
men det kommer jo an på hvor 
man sidder, så jeg vil citere 
Piet Hein for følgende gruk:

At jeg er verdens centrum 
er ikke en hasarderet dom 
jeg slutter mig rent logisk til 
det for ALT andet er jo uden
om

Centrum er jo kun et punkt, 
ikke noget særligt, men at 
være midt på det det sted, 
hvor pileflettere, smykkekunst
nere, stenhuggere, familier 
med børn og bedsteforældre, 
Dansk Kristelig gymnasiastbe
vægelse, Novo nordisk IT- 
afdeling, de hjemvendte mong
oler hvirvler gennem højsko
len, ja så er det som at sidde i 
orkanens øje og mærke en 
meget levende og pulserende 
verden udenom.
Så bliver højskolen verdens 
centrum, - centrum for ople
velser, for tid til eftertanke, - 
centrum for reflektioner, ska
bende indre og ydre billeder, 
fysisk udfoldelse, latter og let
hed, kristen fordybelse, - et 
sted hvor det ekstraordinære 
får plads og vi laver vand til vin 
i hinandens liv.

Sådan har sommeren på høj
skolen fået lov til at udfolde 
sig, det er lykkedes for os at 
være verdens centrum i et par 
dage eller en uge for rigtig 
mange mennesker.
For en stor del af vores kursis
ter, har deres kursusophold 
været deres første indgang til 
højskolelivet. De har taget høj
skolen til deres hjerte og føler 
sig knyttet til den.
Det er ikke så mærkeligt at de 
med glæde husker deres 
ophold, et hårdtarbejdende 
køkken med Maja ved roret, 
har givet vores kursister kuli
nariske oplevelser, de har boet 
på højskolen mange charme
rende værelser, og især på 
familie kurserne har mange 
tidligere elever vendt tilbage til 
højskolelivet og gjort en 
kæmpe indsats for give børne
ne udfordringer og oplevelser 
for livet.
Uden tidligere elever er det 
umuligt at holde familiekurser, 
med tidligere elever er det til 
gengæld fantastisk.
Sammen med lærere, fore
dragsholdere og et meget 
kommunikerende kontor er rig
tig mange overbevist om, at 
her bliver man nødt til at 
komme igen, så velkommen 
igen til næste år.

Redaktricer
Conni Crone Roulund &
Signe Bo

Tlf. 2624 8650
elevbladet@gmail.com

Tryk
HellasGrafck A/S, Haslev

Kontingent
100 kr. om året. Giro 300-7111

Adresseændringer
Foretages på det lokale posthus

Elevforeningens lånekasse
Giro 300-7111
85. årgang nr. 1

Deadline
for næste nummer:
10. november 2006 Fo
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Ny på kontoret.
Som den sidste ansættelse på 
kontoret, har vi ansat Eva 
Schiermacher, netop til at tage 
i mod vores kortkursus-kursis- 
ter. Eva er uddannet cand 
mere, bor ude på landet ikke 
langt fra Haslev. Eva er gift 
med Klaus, de har to børn, 
skønne heste og skotsk høj
landskvæg. Eva har tidligere 
været ansat på en tegnestue i 
et arkitektfirma og før den tid 
uddannet og arbejdet i 
SAS'økonomiafdeling. I SAS 
har Eva lært alt om kunde
pleje.
Eva kan omsætte en hver høf
lig forespørgsel til en tilmelding 
på et af højskolens kurser, så 
ring bare, så har du Eva i 
røret.
Velkommen til Eva.

Ni måneder er gået siden Jør
gen Kvist forlod forstandersto
len, det har været en svær 
fødsel, men nu er vores nye 
forstander, Per Vibskov 
Nielsen tiltrådt, det glæder vi 
os til. Vi på HuH ser en spæn
dende fremtid for højskolen. 
Tak for loyal og trofast 
opbakning til jeres skole i den 
forløbne tid.
Uden tidligere elevers vedva
rende og udtalte støtte var høj
skolen ikke eksisterende, 
sådan vil det også være frem
over, vær helt sikker på det.

Vi har brug for hinanden, det 
er det, der gør højskole til fol
kelig bevægelse og skaber 
livet i mellem os.

Jørgen Villadsen

NYT fra Købmandsbutikken
Som medlem af Elevforeningen er du HUH's vigtigste 
ambassadør.
For at understrege dette tilbydes du et gratis ugekursus 
efter frit valg,hvis du skaffer en elev til forårsholdet.
MVH Per Vibskov
forstander for Haslev udvidede Højskole.

ElESæBæmH



Ny forstander 
på huh

Torben om Per
LYT GODT EFTER! Det vil 
være mit bedste råd, når 
vores nye forstander Per Vib- 
skov Nielsen leger med 
ordene og prøver at ramme 
de udfordringer som vores 
hyperkomplekse samfund 
stiller til mennesker af i dag. 
Per går hele tiden efter cen

trum, menneskelivet - kris
tenlivet - samfundslivet, og 
med et klart centrum må 
man aldrig være bange for at 
spænde ordene og sætte 
tingene klart op. Det stiller 
store krav til at høre godt 
efter, og tage stilling - sådan 
som HuH altid har stillet 
store krav; til os selv som
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skole, til medarbejderne og 
til eleverne. Og mindre kan 
jo ikke gøre det, for det 
handler om menneskelivet

Velkommen til Per.

Torben Hjul Andersen 
Formand for bestyrelsen

Per Om Per

Jeg blev født i Viborg i 1962 og 
er opvokset 20 kilometer syd 
for Viborg i Kjellerup, hvor jeg 
blev udlært blikkenslagersvend 
og VVS-montør i 1984. Men 2 
diskusprolapser gjorde en 
ende på den historie og derfor 
satte jeg mig på skolebænken 
for at læse til præst. Min far
mor havde nemlig givet mig et 
kald, da jeg var omkring 10 år 
gammel. Hun var en barmhjer
tig bondekone fra Himmerland 
og ønskede at jeg, som den 
førstefødte søn af den første
fødte søn, skulle være noget, 
der begyndte med p. Jeg gæt
tede på politimand og postbud, 
men min farmor mente at, når 
jeg blev stor, skulle jeg være 
præst!

Dette kald forsøgte jeg at over
døve ved at spille høj rockmu
sik i en lang årrække. Men til 
sidst måtte jeg overgive mig, 
og søndag den 2. marts 2006 
blev jeg ordineret af biskop 
Lise-Lotte Rebel i St. Olai kirke 
i Helsingør til embeddet som 
sognepræst i Risbjerg kirke i 
Hvidovre. Siden blev jeg sog

nepræst i Ågerup, Kirkerup og 
Hvedstrup pastorat ved Roskil
de. Jeg har således erfaringer 
som sognepræst fra både by 
og land. Men ved siden af har 
jeg også haft tjeneste i domkir
kerne i København og Roskil
de som natkirkepræst, og er 
endvidere præst i Set. Nikolaj- 
tjenesten. Og så har jeg været 
rundt og lave utallige Fresty- 
legudstjenster for unge - og 
senest er jeg blevet inviteret 
med til at udtænke det teolo
giske koncept og prædike ved 
det store Konfirmand Event for 
3500 unge i Roskilde Domkir
ke i november 2006.

Jeg har været KFUMspejder 
fra 1972 til 1980, hvor jeg star
tede som ulveunge og senere 
blev patruljefører og tropsas
sistent. En tid jeg mindes med 
glæde - og nogle af mine bed
ste kammerater i dag er fra 
dengang. Og så fik jeg genop- 
frisket den helt specielle lejrat
mosfære, da jeg i sommer blev 
inviteret med på FDF’s lands
lejr.

I midten af firserne flyttede jeg 
til København for at spille

Fotografi: Leif Tuxen



Per Om Filosofferne
Jeg har i min studietid på 
Københavns Universitet 
blandt andet beskæftiget mig 
med den religionsfilosofiske 
tænkning hos den franske 
religionsfilosof Jacques Der

rida, der af de fleste betrag
tes som det 20. århundredes 
største tænker. Jeg havde 
fornøjelsen af at møde Jac
ques Derrida i 2001 og drøf
te nogle problemstillinger 
med ham. For mig at se er 

hans tanker om dekonstruk
tioner nogle af de største 
udfordringer for teologi og 
kirke til dato. Jeg har også 
beskæftiget mig en del med 
reformatoren Martin Luthers 
nadverlære og gudstjeneste

ordning, men mit teologiske 
hovedfag er dog den nytes
tamentlige avantgarde-ekse- 
gese, som den kommer til 
udtryk hos Stephen D. 
Moore.

Arne om Per
"Hvis jeg kun havde billederne 
af Bissen & Bassen og Den 
arrogante rockerpræst og 
udtalelserne om Elitens indtog 
og hans stærke blik, kunne 
jeg næsten få ondt i maven ... 
jeg er jo egentlig mest til Kær
lighed & Klaver og Den imø
dekommende Poet og udta

lelser om Breddens nødven
dighed og milde øjne ...

Men jeg har mødt ham og 
glæder mig vildt til Den nye 
Rorgænger. Han har store 
visioner og stærke ord; 
synes at det er fedt at få 
"åndelig haute couture" og 
"til kamp mod middelmådig

heden" på dagsordenen. 
Og at han så er musiker, 
vedkender sig U2'magi, 
beskæftiger sig med poesi 
og ikke bruger for megen tid 
til at støve sine møbler af gør 
mig ... nej, ikke tryg, men 
endnu mere spændt og for
ventningsfuld.

Jeg håber at himmelrummet 
de næste år vil blive fyldt op 
af kosmospiloter, der drøner 
rundt og overdænger deres 
nærmeste med gode energi
er, varme og omsorg. Alt 
imens de tænker stort om 
livet og kærligheden og evig
heden ..." 
af Arne Andreasen, lærer.

rockmusik på min bas, 
men siden er det også ble
vet til flamenco med latin
amerikanske rytmer, og har 
blandt andet optrådt på 
Roskildefestivalen og 
Copenhagen Jazzfestival.

Siden 1988 har jeg været 
bosat på Indre Vesterbro 
og var en overgang menig
hedsrådsformand i Eliaskir- 
ken på Vesterbro torv, som 
er min sognekirke.

Jeg har ikke selv været på 
et højskoleophold, og 
havde heller ikke tænkt at 
jeg skulle have noget med 
højskolen at gøre, men det 
blev anderledes, da Torben 
Hjul Andersen en sommer
dag ringede og spurgte om 
jeg kunne tænke mig at 
være forstander på HUH. 
Det blev jeg både overras
ket og smigret over, og 
efter nogle overvejelser 
sagde jeg ja. Blandt andet 
fordi min lillebrors liv foran
drede sig radikalt efter et 
højskoleophold og blev en 
succeshistorie.
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Pers
Mission

Jeg har selvfølgelig gjort mig 
mange tanker om hvad jeg kan 
bidrage med som forstander, 
og jeg har taget fat i det ord, 
som mange ikke har været 
vant til at reflektere over: Nem
lig udvidede.
Derfor vil jeg forsøge at profile
re HUH med vægt på det 
UDVIDEDE med sloganet: 
Vil du lære af eliten og selv 
være elite?
Så bliv uddannet KOSMOSPI
LOT på Haslev Udvidede Høj
skole

Og som Danmarks eneste 
UDVIDEDE højskole er målet 
for HUH at gøre den til en eli
teskole for kosmospiloter.

HUH klæder kosmospiloterne 
på, så de kan kende forskel på 
op og ned i globaliseringens 
kaos - som også inkluderer 
religiøsiteten. HUH vil gøre 
kosmospiloterne i stand til at 
beslutte sig og tage ansvar, og 
dermed vælge, hvad der har 
absolut prioritet i deres liv. Og 
gøre dem i stand til at skelne 
mellem sandt og falskt, mellem 
det absolutte og det relative.

HUH henvender sig til de 
unge, der vil sidde i forreste 
række, uanset om de vælger 
at blive landmænd, nanotekno- 
loger eller kunstnere.

Ingen bliver født som elite. Det 
bliver man ved hårdt slid, og 
derfor vil HUH være kendteg- 
net ved en avantgarde, der 
laver åndelig haute couture. 
Uddannelsen som kosmospilot 
er et opgør med den hyggelige 
rundkredspædagogik. I stedet 
vil der være fokus på individet, 
og det fundament af ånd og 
værdier samfundet står på.

Haslev er en gammel kirkeby, 
og båndet mellem Haslev kirke 
og HUH vil blive så stærkt som 
muligt. Det betyder ikke at 
HUH bliver en bibelskole eller 
bedeskole, men for at eleverne 
skal blive fuldbårne kosmospi
loter må de have en solid bal
last i Danmarks kulturelle og 
religiøse arv.

De elever, der har lyst, vil sam
men med forstanderen lave 
Freestylegudstjenester, Bibels- 
lamming og Natkirke i Haslev 
kirke, som et tilbud til borgerne 
i Haslev og omegn. Så med et 
ophold på HUH vil der være rig 
lejlighed til at blive integreret i 
et kirkeligt og kultisk liv. Men - 
der er ingen bekendelsest
vang.

Så vil du:
inspireres af fyrtårne blandt 
unge kulturpersonligheder 
og andre énere udfordres til 
at skelne mellem pop og 
peak performance stræbe 
efter selv at blive en éner 
fremfor at nøjes med 
middelmådigheden udforske 
kristendommen, som er fun
damentet for det samfund 
du lever i.

Så check ind som kosmo
spilot på Haslev Udvidede 
Højskole

Hvem kan blive Kosmo
spilot?
Enhver der tager ansvar 
for sit liv

Hvad er forbudt?
At grave sine talenter ned 
og sætte sit lys under en 
skæppe

Hvad koster det?
Blod, sved og tårer - og 
lidt håndører

Det har jeg i hvert fald ikke 
tænkt mig at gøre som for
stander på HUH - og håber 
så blot jeg har forstand nok! 
Men først og fremmest for
venter jeg et eventyr - og 
det glæder jeg mig til.

16 #3



Formandens 
klumme

Af Signe Bo

Godt hjulpet på vej af solen, 
som valgte at skinne i Haslev 
lørdag eftermiddag var der lagt 
op til en dejlig elevfest også 
dette år. Tusind tak til alle de 
som deltog og var med til at 
gøre weekenden mindeværdig 
for os alle sammen. Tak for de 
mange positive tilkendegi
velser vi har fået fra de som 
var med. Det varmer både i 
elevforeningens bestyrelse og 
for lærere, medarbejdere og 
eleverne på F2006, som kno
klede denne weekend for at 
skabe en god fest. Tusind tak 
til F2006 for jeres hårde arbej
de, jeres store teater og deres 
positive udstråling. I var med til 
at skabe en dejlig stemning 
ved årets fest.
Christine Antorini lovede at gå 
til valg med højskolernes bud
skab, den nye hjemmeside 
blev lanceret, og Touché og 

flaskedrengene gav os en 
noget aparte oplevelse under 
middagen, men en hel masse 
at danse til senere på aftenen. 
Jeg håber alle nød weekenden 
ligeså meget som jeg gjorde 
og på glædeligt gensyn til 
næste år.

Ny bestyrelse.
Elevforeningens bestyrelse 
havde den glæde at få hele to 
nye bestyrelsesmedlemmer. 
Karsten Kamstrup og Marian
ne Jonasen er klar til to år i 
bestyrelsen med masser af gå 
på mod. Til gengæld siger vi 
tusind tak til Lisbet som forlod 
bestyrelsen efter 2 år i for
mandsstolen og 6 år i det hele. 
Lisbet har et stort hjerte for 
HuH og som hun selv siger er 
hun endnu ikke færdig med 
HuH. Tak til dig Lisbet og vi 
glæder os til at se dig på HuH 
tit og ofte. Vi skal også sige tak 
til Malene Holdgaard, som nu 
er suppleant til bestyrelsen. 
Malene har gjort et stort stykke 
arbejde i elevforeningens 
bestyrelse og har gjort sig 
mange gode erfaringer, bla. 
omkring Haslev Hottest. Vi 
håber at kunne trække på 
disse erfaringer i fremtiden. 
Tak Malene og på gensyn.
I kan møde elevforeningens 
bestyrelse på hjemmesiden 
www.huh.as - elevforeningen.

Nye arbejdsgange
Der er nye folk overalt på HuH, 
nye systemer og nye mennes
ker der skal lære dem at 
kende. Det betyder nye udfor
dringer for elevforeningens 
bestyrelse. Nye arbejdsgange 
skal læres og masser af opga
ver skal fordeles, så vi kan få 
det hele til at glide godt.

Nye udfordringer
Det kommende år byder på 
masser af udfordringer for 
elevforeningens bestyrelse. I 
sommer deltog vi på familie
højskolen, til efteråret venter 
Haslev Hottest som vi har 
nytænkt og gentænkt sammen 
med skolens medarbejdere 
under arbejdstitlen „Det du 
brænder for“ Vi håber at lave 
et kursus der skabes af delta
gerne, mens de er i gang, og 
vi håber på rigtig mange delta
gere i uge 42. Haslev Hottest 
er et skud liv og glød og HuH 
midt i et koldt efterår. F07 skal 
også fyldes op med glade ele
ver og det vil vi i EFB også 
arbejde hårdt på. Vores med
lemmer kan så i mellemtiden 
begynde at overveje hvem de 
skal sende på HuH.

Ny forstander
Det er en stor glæde for os 
alle, at vi den 1. september har 
ansat en ny forstander - som 
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med utraditionelle midler vil 
være med til at skabe en ny 
fremtid for vores skole. Per har 
masser af nye ideer, han ven
der op og ned på alt. Kosmo
spilot og elite er nye begreber, 
der gjort deres indtog på HUH 
sammen med Per. Men man 
skal ikke lade sig skræmme. 
Per er også et varmt og åbent 
menneske, der vil byde alle 
velkommen på HUH. I dette 
blad kan man læse et portræt 
at Per, men vi inviterer alle 
nysgerige til at kigge forbi og 
få et kig på giraffen.

Flabet eller favnende
Mit nye hverv som formand 
byder på mange udfordringer. 
Jeg er meget glad og stolt over 
min bestyrelses tillid til mig 
som formand, og jeg glæder 
mig meget til at skulle stå i 
spidsen for verdens bedste 
forening - selvom det betyder 
at jeg må rykke mig lidt fra fla
bet til favnende.

http://www.huh.as


Bestyrelsen
præsenterer sig

Karsten Kamstrup

Mit navn er Karsten Kamstrup 
og jeg er et af de nye ansigter i 
Elevforenings bestyrelse. Jeg 
er blevet Key Account Mana
ger - eller sagt på jysk - kas
serer. Jeg er født og opvokset i 

den fantastiske by SØRVAD, 
hvor alting sker. For de uviden
de læsere der ikke kender til 
storbyen Sørvad, kan jeg oply
se dem om, at byen har ca. 
1.000 indbyggere og ligger 

mellem Holstebro og Herning, 
og bestemt er et besøg hver.

I 2004 tog jeg springet fra at 
rådgive kunder i Vestjysk bank 
til et liv på HUH. Det blev en 
tid med masser af gode ople
velser og udfordringer, såsom 
maratonløb, københavnere, 
fede naturoplevelser og gode 
venner!

I dag hvor jeg har rundet i 25 
år, bor jeg i Arhus sammen 
med min kæreste Maria. Jeg 
læser til lærer på mit andet og 
ser frem til mit praktikophold 
på Blaakilde Ungdomsskole til 
næste forår, da jeg synes 
virkeligheden er meget mere 
spændende end bøgerne.

Udover at være en seriøs stu
derende (!) er jeg leder i 
KFUM og K’s integrationspro
jekt i Gellerupparken, og jeg 
spiller lidt håndbold i Viby. Jeg 
håber dog, der bliver mere tid 
til håndbolden til næste 
sæson.

Jeg glæder mig til at deltage i 
elevforeningens bestyrelse, da 
jeg ser at HuH har en spæn
dende og udfordrende fremtid, 
som vi i elevforeningen kan 
hjælpe skolen godt på vej i.

Marianne Jonasson
Jeg hedder Marianne Jonas
son, er 25 år og nordjyde med 
hang til alternative sportsgre
ne, rejser, bøger og det årlige 
Tour de France.
For blot et års tid siden gen
nemlevede jeg et af mit livs 
bedste forår. HuH skabte ram
merne, og for mit vedkommen
de også overgangen til et helt 
nyt liv.

Siden da har jeg nemlig forladt 
Århus til fordel for København 
(skete med tårer i øjnene:)), 
skiftet teologien ud med jorde- 
moderkundskaben (dog med 
et bachelor-bevis i hånden), 
afløst studenterpolitikken med 
en plads i de jordemoderstu- 
derende råd, og sidst men ikke 

mindst er jeg nu blevet valgt til 
elevforeningens bestyrelse.

Denne post glæder jeg mig 
utroligt meget over. Jeg glæ
der mig til at arbejde for HuH, 
og for de idealer der knytter 
sig til højskolen, og jeg glæder 
mig til samarbejdet med de 
øvrige medlemmer af elevfor
eningens bestyrelse. I øjeblik
ket er planlægningen af efterå
rets Haslev Hottest i fuld gang 
for mit vedkommende. Jeg 
synes det er vigtigt at skabe et 
fundament for, at tidligere ele
ver kan mødes og „lege“ høj
skole, få inspiration og fri-rum. 
Det er jo også gennem dem 
HuH ‘lever’ - og ikke kun gen
nem de elever der nu engang

bor på højskolen. Haslev Hot
test er også en god chance for 
at give kommende elever et 
indblik i højskolens forunderli
ge verden, - for det er virkelig 
en forunderlig verden.

Jeg ser frem til arbejdet i elev
foreningens bestyrelse og de 
udfordringer som dette fører 
med sig.

Elevbladet september 2006 #3



Tak for sidst
- vi ses til elevfest 07

Igen i år kan vi se tilbage på 
en festlig og vellykket Elev
fest. Den løb af stablen den 
29.-30. april, hvor 260 tidli
gere og nuværende elever 
og medarbejdere meldte sig 
under HuH-fanerne og fejre
de samværet og god minder. 
Vejret har før vist sig fra en 
pænere side, men humøret

var højt blandt deltagerne, 
som blev underholdt af 
Christine Antorini, acapella- 
koret TOUCHÉ, teater med 
F2006, Steen Skovsgaard 
og Inge Lindhardt. 
Næste år er vi klar med 
endnu et brag af en Elev
fest. Sæt kryds i kalenderen 
d. 28.-29. april 2007.

F2006 i dramatisk mytologi Per fordeler trafikken

Ele'



Tak for sidst
- vi ses til elevfest 07

Klog af lyst
Elevfestens hovedtaler var 
Christine Antorini.
Den hurtigttalende socialde
mokrat erkendte, at hun ikke 
er højskolemenneske, men 
inderligt tilhænger af den folke
oplysning, som vi danskere 
har nydt godt af i hundreder af 
år. En kulturarv som er unik 
dansk, og som har bragt os 
langt både hvad angår visdom, 
videnskab og fællesskab.
Den har trange kår i disse 
moderne tider, hvor testning 

og travlhed er plusord, og hvor 
„off-road-fordybelserne“ ven
ligst henstilles til sommerferien 
eller pensionen.
Men folkeoplysningen er en 
del af os. Hvem kan argumen
tere imod at det virker, når 
man bliver KLOG AF LYST? 
En vending Antorini mere eller
mindre tilfældigt slyngede ud, 
men som skabte begejstring 
langt ind i hovederne og hjer
terne på os højskolefolk. Jør
gen Kvist lovede sågar at 
stemme på hende som under
visningsminister, hvis hun ville 
fastholde det motto.

KLOG AF LYST-tanken kom
mer af folkeoplysningstraditio
nen, og dens ekko bør kunne 
høres i hele skoleverdenen. 
Både når 3.c testes for sine 
regneevner, de franskstude
rende skriver speciale, højsko
leeleverne diskuterer storpoli
tik eller aftenskoleholdet
mødes til Finere Madlavning 
for Begyndere.
Tak til Christine Antorini for et 
meningsfuldt og underholden
de foredrag. Og tak for KLOG 
AF LYST-vendingen. Maybe 
we kan use that in another 
afsnit.

Fællessang i foredragssalen
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LottesPOP

Den hårde opbremsning kaster 
kroppen frem i sædet. Bilosen 
er stadig tæt, selvom vi har 
forladt centrum, og bygninger
ne omkring os efterhånden er 
skiftet ud med telte. Slummen 
kører forbi bilruderne. Vi er 
dykket ned i et trist ger-distrikt

og har ikke overblik over hvor 
langt det strækker sig. Stiger 
ud til synet af endeløse plan
keværker, der deler verden op 
i firkanter, hvor familier bor. 
Der er tomt i indhegningen. I 
enden står den ene ger, som 
er hele familiens hjem. De fem 

børn ser nysgerrigt efter os da 
vi træder ind på deres jord. Vi 
vækker næsten selv mere 
opsigt end de poser med mad 
vi har med til dem. Og så ser 
de det kendte ansigt. Nu ved 
de de får mad de kommende 
dage.
De følger efter os hen til 
geren, hvor moren er ved at 
være klar. Hun skal med os til
bage til centrum for at sælge 
parfume. Hun prøver at få for
retningen op at stå. Den fun
gerer ikke helt endnu, så 
mindst en gang om ugen kom
mer det kendte ansigt forbi 
med det mest nødvendige. 
Nu er moren hjemme ved bør
nene igen. Hun var væk et 
halvt år. I et forsøg på at for
sørge børnene efter deres fars 
død, tog hun mod et tilbud om 
en rejse til Kina. Hun skulle 
købe tøj ind for at lave forret
ning i Mongoliet, og folkene 
lovede hende visum og lån til 
rejsen. Da hun kom frem tog 
de passet fra hende, og lukke
de hende inde i et rum. De 
begyndte at sende kunder ind 
til hende, men hun fik ikke selv 
nogle penge.
Derhjemme skiftedes de to 
største til at passe de små og 

at støtten til familien bliver ved 
indtil parfumesalget måske en 
dag kan give overskud.

til at gå i skole. De vidste ikke 
hvor deres mor var. Dengang 
var de otte og elleve år. I seks 
måneder levede de sådan, 
indtil det lykkedes politiet at 
hente moren hjem.
I geren står to brikse, en ovn 
og en kommode. Alle familiens 
ejendomme er samlet her. 
Deriblandt en skolebog til hvert 
barn, for med hjælp udefra, 
kan de alle sammen gå i skole 
eller børnehave. Men det er 
svært at betale, og uden skole
penge kan skoledagen blive 
svær. De fleste lærere accep
terer ikke den manglende 
betaling, og børnene får derfor 
en hårdere behandling end de 
andre. Det betyder at børn 
hvert år forlader skolen, og 
hvis børnehaveprøven ikke 
bestås, er 1. klasse udelukket. 
På den måde kan fire-årige 
børn allerede være tabt.
Vi sætter os og tilbringer lidt tid 
med dem, mens vi bare håber
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Haslev Hottest

■ 
Verden brænder - Gørdu?

I år tager vi udgangspunkt i 
kursets titel - Haslev Hottest. 
Vi har inviteret en række per
soner som alle har noget på 
hjerte, og noget de brænder 
for at give videre. Derfor byder 
vi velkommen til blandt andre 
Mads Langer og Ole Skjerbæk 
Madsen. Det handler kort sagt 
om at lade sig inspirere til at 
brænde. For en sag, for en 
pige, en hobby, et job eller 
noget helt andet! Slip hvad du 

har i hænderne og tag med os, 
når vi udfordres, provokeres 
og inspireres til fri fantasi og 
store tanker. Det handler om at 
brænde igennem.

Med andre ord: Vær væk og 
vær til stede i en anden ver
den, bliv tændt og find ud af 
hvad du brænder for.

Er du til for lidt søvn, intensitet, 
skøre lærere og festlig fest, så 

sæt kryds i din kalender og tag 
med. Men pas på- der er risiko 
for at brænde helt ud, og ... 
du bliver aldrig helt den 
samme igen!

Se det opdaterede program på 
www.huh.as eller ring til høj
skolen på 56 31 61 11 for at få 
et tilsendt.

Mød din nye forstander! 
På Hottest får du chan
cen for at møde Per, som 
præst, som mand og 
manifestforfatter. Oplev 
ham brænde på skolen 
og i kirken og få en snak 
om elite, dannelse og om 
højskole nu og dengang.

Kursustider 
2006
8. januar - 10. juni

Elevfest
28. april - 29. april 2007

Højskolevej 9 
dk-4690 Haslev 
tit. 5631 6111 
fax 5631 6169 
e-mail: huh@grundtvig.dk
www.huh.as

Forstander
Per Vibskov Nielsen

http://www.huh.as
mailto:huh@grundtvig.dk
http://www.huh.as

