
Ad generalforsamlingens pkt. 8,  
valg af bestyrel sesmedlemmer, der vælges af 
skolerepræsentanter.

Jakob Mejlhede Nielsen, 
forstander, Grundtvigs Højskole
Stillere: Lisbeth Trinskjær, Ubberup Højskole; Peter 
Sebastian Petersen, Vejle Idrætshøjskole; Rasmus Meyer, 
Krogerup Højskole; Torben Smidt Hansen, Vallekilde 
Højskole; Ole Toftdahl, Ry Højskole

Jonas Borsøe Christensen, 
lærer, Viborg Idrætshøjskole
Stillere: Erling Joensen, Viborg Idrætshøjskole; Kristian 
Johannes Odgaard Kirk, Hadsten Højskole; Peter Ravn, 
Silkeborg Højskole; Stig Skov Mortensen, Den Rytmiske 
Højskole

Kirsten Ida Enemark, 
viceforstander, Roskilde Festival Højskole
Stillere: Astrid Gintberg Levin, Roskilde Festival Højskole; 
Jacob Gramm Gren, Scenekunsthøjskolen Snoghøj; 
Christine Antorini, Roskilde Festival Højskole; Hans 
Christian Nielsen, Roskilde Festival Højskole; Anne Sofie 
Kruuse, Idrætshøjskolen Århus

Julie Hauge, 
viceforstander, Gerlev Idrætshøjskole
Stillere: Simon Axø, Testrup Højskole; Eva Terp-Hansen, 
Nordjyllands Idrætshøjskole; Simon Lægsgaard, 
Brandbjerg Højskole; Ditte Thomassen, Grundtvigs 
Højskole; Karin Busk, Egmont Højskolen; Trine Larsen, 
Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Sascha Haunstrup Qvortrup, 
forstander, Musik- & Teaterhøjskolen
Stillere: Gert Møller Jensen, Jyderup Højskole; Michael 
Nielen, Kunsthøjskolen i Holbæk; Lars Gjerlufsen, Den 
Rytmiske Højskole; Henrik Løvschall, Idrætshøjskolen i 
Aarhus; Andreas Ramsing, Musik- & Teaterhøjskolen

Valg til bestyrelsen

Ad generalforsamlingens pkt. 9, 
valg af bestyrel sesmedlemmer, der vælges af  
personlige medlemmer.

Helle Ehlers, 
forretningsfører, Testrup Højskole 
Stillere: Eva Nørgaard Jensen, Uldum Højskole; Gitte 
Wind, Testrup Højskole; Simon Axø, Testrup Højskole; 
Rasmus Dyrvig Henriksen, Testrup Højskole; Eske Rauer, 
Testrup Højskoles bestyrelse

Jonas Borsøe Christensen, 
lærer, Viborg Idrætshøjskole
Stillere: Erling Joensen, Viborg Idrætshøjskole; Kristian 
Johannes Odgaard Kirk, Hadsten Højskole; Peter Ravn, 
Silkeborg Højskole; Søren Sinnbeck, Rønde Høj- og Efter-
skole; Johnnie Bøtker Laursen, Viborg Idrætshøjskole

Julie Hauge, 
viceforstander, Gerlev Idrætshøjskole
Stillere: Simon Axø, Testrup Højskole; Eva Terp-Hansen, 
Nordjyllands Idrætshøjskole; Simon Lægsgaard, 
Brandbjerg Højskole; Ditte Thomassen, Grundtvigs 
Højskole; Karin Busk, Egmont Højskolen; Trine Larsen, 
Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Ole H.B. Andreesen, 
linjefagsleder og underviser, Askov Højskole
Stillere: Jonas Borsøe Christensen, Viborg Idrætshøjskole; 
Kåre Birk, Den Skandinaviske Designhøjskole; Michael 
Rasmussen, Silkeborg Højskole; Camilla With Aasaer, 
Egmont Højskolen; Lene Langer Nees, Struer Højskole
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Ad. punkt 8 og 9 - Kandidater med stillere



Helle Ehlers, forretningsfører,  
Testrup Højskole

Jeg har været forretningsfører på 
Testrup Højskole siden 2010, og 
mentor siden 2014. Jeg blev valgt 
som suppleant til FFD’s bestyrelse 
sidste år, og trådte ind i bestyrelsen i 
december i stedet for Ivan Jeppesen, 
hvor jeg også blev medlem af Lov- og 

Økonomiudvalget. Jeg synes det er vigtigt, at bestyr-
elsen er bredt sammensat af personer med forskellige 
kompetencer og berøringsflader i den daglige drift af en 
højskole. Som primært administrativ medarbejder mener 
jeg at kunne bidrage til bestyrelsesarbejdet med en god 
indsigt i højskoledriften, og jeg vil arbejde for at skolefor-
men fortsat har gode lovgivningsmæssige og økonomiske 
vilkår. Jeg ønsker også at styrke FFD’s rådgivningsarbejde 
til skolerne, og arbejdet for frie og gode ansættelsesforhold 
på skolerne. I kraft af mit mentorarbejder ser jeg også det 
store behov for at styrke arbejdet med en skole for flere, så 
alle unge reelt får muligheden for at vælge højskolen.

Jakob Mejlhede Nielsen, 
forstander, Grundtvigs Højskole
 
Født (1968) i Tønder og cand.mag. i 
samfundsfag og historie fra Århus Uni-
versitet. Højskolelærer på Brandbjerg 
Højskole fra 1994 og fra 2002 forstander 
på Grundtvigs Højskole i Hillerød. 
Medlem af FFD’s bestyrelse siden 
2015 og formand for bestyrelsens 
Lov- og Økonomiudvalg. Jeg vil gerne 

genopstille til foreningens bestyrelse for at fortsætte det 
langsigtede arbejde med at skabe de bedst mulige 
lovgivningsmæssige og økonomiske rammer for de enkelte 
højskolers virke og for at vi kan stå stærkt samlet.
De sidste 1½ år har meget af arbejdet i både Lov- og øko-
nomiudvalget og i bestyrelsen være relateret til håndtering 
af Covid-19. Det har været svært og tidskrævende – men 
også på sin vis fantastisk, fordi vi som skoler og skoleform 
oplever en meget stor folkelig- og politisk opbakning. Nu 
står vi (forhåbentligt) i en situation, hvor vi igen kan bruge 
flere kræfter på andre mål.  
Mit fokus vil især være på tre områder: for det første at vi 
igen kan få gang i de fysiske møder, netværk og kurser – 
herunder et nyt lederkursus. Der er kommet mange nye 
ansatte og forstandere igennem de sidste 2 år. Det er når vi 
mødes på tværs af skoler, at vi kan drøfte fælles anliggen-
der og få en forståelse for hinandens skoler og et netværk. 
Det styrker ikke bare den enkelte skole, men også højs-
kolerne samlet.
Det andet fokusområde vil være hvordan vi som en-
kelthøjskoler og forening kan arbejde med demokrati, 
mangfoldighed og bæredygtighed – og dermed bidrage 
til at gøre noget ved de store samfundsudfordringer. Vi 
kan gøre en forskel – og der vil blive lagt mærke til at vi 
forsøger.
Og endeligt i forhold til Lov- og økonomiudvalget arbejdet 
med at skabe rammer for vedligeholdelse af skolernes 

Ad. punkt 8 og 9 - Kandidaterne præsenterer sig 

bygningsmasse og med at give flere mulighed for at have 
og incitament til at bebo tjenesteboliger. Her er vi kommet 
et stykke af vejen, men er ikke i mål endnu.

Jonas Borsøe Christensen, lærer, 
Viborg Idrætshøjskole

Jeg holder meget af højskoler. I 
særdeleshed ”min egen” Viborg Idræts-
højskole, men når jeg af og til bliver 
lidt højstemt kan jeg godt rammes af 
tanken om, at jeg er ansat i Højskolen,  
i den Danske Folkehøjskole – Viborgs 
lokalafdeling. At alle andre højskole-

lærere er mine kolleger og at de forskellige forstandere er 
en slags filialforstandere. Det er nok mere sandt i åndelig 
end i fx økonomisk forstand, men jeg tror faktisk at det er 
sådan jeg tænker om det. 
På Viborg IH underviser jeg lige dele i diverse idrætsfag 
og i forskellige samtale / refleksionsfag, og jeg holder lige 
meget af begge dele. 
I 19/20 fulgte jeg FFD’s HPU-forløb, og her blev jeg 
bestyrket i, at højskolepædagogik er noget særegent og 
at gode vilkår for undervisningen ikke kan og skal tages 
for givet. Det er vigtigt at vi værner om højskolernes 
muligheder for at bedrive fri og perspektiverende 
undervisning, i tråd med fortiden og i takt med nutiden. 
Hvordan vi forholder os til fremtiden har jeg nogle 
forsigtige bud på, men her er jeg mindre skråsikker. 
Hov, jeg glemte mit valgslogan; ”FFD’s bestyrelse ville 
ikke være det samme uden højskolelærere”

Kirsten Ida Enemark, viceforstander,
Roskilde Festival Højskole

Jeg er viceforstander på Roskilde 
Festival Højskole, hvor jeg arbejder 
indgående med skoleudvikling, 
nærværende højskolepædagogik og det 
at opbygge en bæredygtig kultur i et 
kreativt lokalområde under opblomst-
ring. I FFD’s bestyrelse vil jeg bidrage 

med mine erfaringer med at starte en ny højskole, hvor jeg 
i flere år dagligt har forholdt mig til højskolens betydning 
i samfundet i dag gennem samtaler med samarbejdspart-
nere, politiske aktører, medier, lokalbefolkning, ansatte og 
ikke mindst elever. Jeg mestrer et omfattende fællessangs-
repertoire på klaver og underviser i en spøjs palette af 
poesi, fremtidens kulturbegivenheder og crossfit i urbane 
omgivelser.
Mine hjertebørn er de elever, der ikke traditionelt har 
det nemt med at gå i en almindelig skole og derfor for 
alvor har brug for det frirum højskolen tilbyder gennem 
nytænkende undervisning, et trygt socialt rum og 
oplysning til livet - derfor er jeg mentor for elever med 
særlige behov. Inden min nuværende stilling har jeg 
arbejdet med kommunikation og rekruttering af højskole-
elever, hvilket er en evig og yderst relevant problematik at 
forholde sig løbende til i FFD-regi.



Sascha Haunstrup Qvortrup,
Forstander, Musik- & Teaterhøjskolen 

Højskolebevægelsen er en 
mangfoldighed af meninger, mod og 
en egen form for musikalitet. Den 
flerfarvethed er skoleformens styrke. 
Styrken ved at se, at dannelse kan 
formes og skabes fra mange kanter og 
med mange dimensioner. 

I en tid, hvor både faglighed og flid skal belønnes, 
præstation oftest måles ud fra den enkeltes indsats, og 
mange skal skynde sige af blive tilværelsesparat i en fart, 
er højskolernes rolle som modvægt til læringsmål og 
ophøjede karakterblad til at få øje på. Højskolen som det 
sted, der vil noget med nogen så de kan finde sig selv eller 
en anden, er det, jeg ønsker at medvirke til at udfolde og 
om nødvendigt kæmpe for. Det er, når vi lever sammen, 
spiser sammen, sover sammen, danser sammen, børster 
tænder sammen og ånder sammen, at vi både får indsigt i 
menneskelivet og ser, at historie-poetisk livsoplysning kan 
komme i mange former såvel i mødet med sproget som i 
mødet med den skabende kreativitet og kunst. Højskolen 
som den positive forstyrrelse til den identitetssøgende 
kommer såvel gennem mødet med åndfuld tale som 
gennem udforskning af lyd, leg med toner, fornemmelsen 
for farver på tekstil og opdagelsen af maskens kraft. Mødet 
med det skabende er i disse år nedtonet i grundskolen, 
og vi skal som højskolebevægelse vedblive at forankre 
denne dimension ikke blot hos den enkelte, men tillige på 
skolerne og i samfundet som helhed. På den måde skal 
og kan højskolerne være med til at løfte, bevare og forme 
kulturen, som vi alle søger til, når vi skal sætte vægt bag 
vores ord og ikke har flere at give af. 
Jeg vil gerne gennem FFD’s bestyrelse medvirke til at give 
højskolerne stemme (indadtil som udadtil) i debatter om 
kultur, dannelse, og væredygtighed.

Julie Hauge, viceforstander,  
Gerlev Idrætshøjskole

I mere end 20 år har jeg været højskole-
lærer på Gerlev Idrætshøjskole og 
siden 1/1 2021 har jeg været vice-
forstander. Jeg har en læreruddannelse 
med idræt og religion som linjefag, og 
en baggrund som landsholdspiller i 
fodbold. 

Jeg underviser i fodbold, filosofi, Impro teater, windsuring, 
snowboard og beachvolley, og er meget optaget af 
at formidle de stærke værdier der er i højskolernes 
hovedsigte og i Gerlevs værdier. Både igennem undervis-
ningen, og igennem morgensamlinger og foredrag.
Jeg har en stor kærlighed til højskolen, og brænder for at 
lave god højskole, både på dit korte og de lange kurser.
Jeg er meget optaget af hvordan vi med Kierkegaards ord 
kan ”få et andet menneske til at føle sig velkommen i livet 
som sig selv”. Det synes jeg er helt centralt fundament for 
arbejdet med højskole, og meget aktuelt - både for unge 
højskolelever, voksne kursister og medarbejdere.
Det er værdier der er brug for i et samfund, der efter min 
mening, desværre stadig har stor fokus på præstation og 
presstige. Og et samfund, som stadig putter mennesker i 
”kasser”, efter køn, etnicitet osv. Jeg vil med glæde kaste 
mig ind i kampen for større fokus på det, også udenfor 
højskolerne.
Jeg er i forlængelse af det, optaget af at højskolebevægel-
sen fortsat markere sig i forhold til god debatkultur, som 
med frirummet, og jeg vil, hvis jeg bliver valgt til bestyrel-
sen, meget gerne bidrage til det vigtige arbejde. Med fokus 
på hvor vigtigt det er at mødes i nysgerrighed og  
oprigtighed for sammen at blive klogere. 

Ole H.B. Andreesen, linjefagsleder og 
underviser, Askov Højskole 

Medlem af FFD’s bestyrelse siden 2020. 
De seneste 18 måneder har presset 
højskolerne. Med restriktioner,  
begrænsninger, regler og afstand har 
det været en kunst at få højskolerne til 
at give de mange elever, kursister og 
gæster det, som højskolerne kan og vil 
give. Nu er der heldigvis meget, der 

taler for, at det går den anden vej med Coronaen, som i 
høj grad har sat dagsorden for udviklingen af højskole-
danmark, og derfor vil jeg efter mit første år i bestyrelsen 
glæde mig til at kunne rette blikket mod og arbejde for 
mangfoldighed i højskolerne og fortsat gode, rimelige og 
socialt balancerede økonomiske vilkår for højskolerne og 
de mange elever, som nyder godt af at komme her. 
Og det bliver godt igen at kunne diskutere og skubbe på 
en udvikling, som forhåbentlig stadig vil være ansvarlig, 
hensynsfuld og naturrig. Og det kommer til at klæde 
samfundet, at højskolerne igen kan koncentrere kræfterne 
om det, der er vigtigst: det kollektive, forpligtende ansvar, 
som udvikler mennesker, tid og kultur.
Det kræver forsat risikovillighed, samarbejde, initiativ og 
mod – og det tager jeg med ind i FFD’s bestyrelse.    


