Valg til bestyrelsen
Generalforsamlingens pkt. 7, 8 og 9, Kandidater med stillere og præsentation

Ad generalforsamlingens pkt. 7.
valg af formand, der vælges af forsamlingen.
Følgende er opstillet:
Lisbeth Trinskjær, forstander, Ubberup Højskole
Stillere: Jakob Mejlhede Nielsen, forstander, Birgit
Fuglsbjerg, forstander, Sigrid Lauenborg Dahl, lærer,
Jacob Kjærsgaard Mortensen, forstander.
Lisbeth Trinskjær, forstander,
Ubberup Højskole
Vi lever i en tid med nok at frygte.
En tid, hvor fremtiden synes usikker,
hvor kompleksiteten er enorm, og
hvor foranderlighed er den eneste
konstant. En tid, hvor apatien let får
overtaget, og hvor det kan være svært
for den enkelte at forestille sig, at netop de kan sætte
aftryk på den verden, der rækker ud over det helt nære.
Det både kan og skal vi i højskolerne forandre.
Højskole har aldrig handlet om at ensrette eller at få
mennesker til at rette ind og gå i takt. Det gør det fortsat
ikke. Og det bør det heller aldrig komme til. Det betyder
ikke, at hvad som helst er højskole, eller at vi ingen
fælles opgave løfter. Vi har derimod alle dage brændt
for at danne det handlende folk, som er folkestyrets
forudsætning. Opgaven har altid være den samme, mens
både samfundet og præmisserne for menneskene i det
har været under ekstrem forandring.
For mig samler højskolernes opgave sig i disse fire
punkter:
•
•
•
•

Vi skal knuse myten om ”det perfekte liv”.
Vi skal vise vores elever, at de står på skuldrene af
noget.
Vi skal vise dem fællesskabet, så de kan finde
hinanden og andre.
Og så skal vi give dem stjerner i øjnene.

Vi skal give vores højskoleelever mod på og tiltro til,
at de kan forandre, berige, udfordre og være med til at
forme det fremtidige samfund, som bliver deres. Og det
tror jeg faktisk, at vi rigtigt ofte lykkes med.
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Jeg brænder for at fremtidssikre højskolernes aftryk på
mennesker og på samfund. Det forudsætter tydelighed
i, hvad vi som skoleform vil præge, det kræver gode
samarbejder, det kræver politisk opbakning, det kræver,
at vi sætte ord på ambitionen udenfor skoleformens egne
rammer - det kræver midler og muskler. Den opgave vil
jeg gerne være med til at løfte.

Ad generalforsamlingens pkt. 8,
valg af bestyrelsesmedlemmer, der vælges af
skolerepræsentanter - Følgende er opstillet:

Ad generalforsamlingens pkt. 9,
valg af bestyrelsesmedlemmer, der vælges af personlige
medlemmer - Følgende er opstillet:

Nana Gerstrøm Alsted, viceforstander, Jyderup Højskole
Stillere: Simon Lægsgaard, forstander, Sigrid Lauenborg
Dahl, lærer, Poul-Henrik Jensen, forstander, Anders Bo
Schreiner, lærer.

Peter Sebastian Petersen, forretningsudvikler, Vejle
Idrætshøjskole.
Stillere: Lisbeth Trinskjær, forstander, Eva Terp-Hansen,
forstander, Jacob Kjærsgaard Mortensen, forstander,
Kurt Willumsen, forstander, Jakob Mejlhede Nielsen,
forstander.

Simon Lægsgaard, forstander, Brandbjerg Højskole
Stillere: Jasper Gramkow Mortensen, forstander, Ivan
Jeppesen, forretningsfører, Rikke Holm, viceforstander,
Henrik Løvschall, forstander, Simon Axø, forstander,
Pia Schnoor, forstander.
Nana Gerstrøm Alsted
Viceforstander, Jyderup Højskole
Jeg er født i 1983 og opvokset i Østjylland. Jeg har studeret sociologi på
Københavns Universitet og brugt de
ledige timer på frivilligt arbejde i Mellemfolkeligt Samvirke, hvor jeg også
har siddet i bestyrelsen siden 2010.
Siden 2013 har jeg været med til at bygge Jyderup Højskole op fra bunden og bl.a. startet faget ”Grøn Guerilla”,
der arbejder med bæredygtighed, og ”Det lille jordbrug”,
der kombinerer praktik og højskoleophold.
For mig kan højskolen være en del af svaret på mange af
de store spørgsmål, vi står overfor i vores samtid: Global
opvarmning, flygtninge, tab af biodiversitet og en svækkelse af demokratiet. Disse spørgsmål kalder på bæredygtig dannelse, og jeg mener, at vi som højskoler har et
unikt pædagogisk rum - og dermed pligt - til at udvikle
denne. Højskolernes pædagogiske rum er under pres i
konkurrencestaten, og det er derfor vigtigt, at vi bruger
det fuldt ud og deltager i den offentlige debat, så kendskab og legitimitet styrkes. Der er et stort potentiale for,
at mange flere målgrupper kan have gavn af højskolerne.
Vi må derfor eksperimentere med forskellige højskoleformater, der kan passe ind i endnu flere menneskers
livssituation.
Simon Lægsgaard, forstander,
Brandbjerg Højskole
Teolog, naturmenneske, livsnyder
og sprogelsker. 13 års deltagelse i
søsættelsen af en grundstødt højskole
har bragt mig på tur i mange af
højskolens forunderlige landskaber.
På turen har jeg erhvervet mig
betydelig indsigt i forretningsmæssige, politiske,
praktiske, pædagogiske og dannelsesmæssige forhold.
Med min erfaring og lidenskab for skoleformen bidrager
jeg især til bestyrelsen med vision, perspektiv og humor
med et særligt fokus på bæredygtighed, vedkommenhed
og dannelse. Jeg bidrager generelt gerne til højskolens
eksistentielle slagside og fortsætter mit arbejde for at øge
sammenhængskraften i højskolebevægelsen samt for
dens mulighed for at påvirke resten af verden. Og ikke
mindst søger jeg at aktivere det store værdiskabende
potentiale, der ligger i det mangfoldige møde mellem
højskolernes forskelligheder, for at styrke FFD som et
fælles, levende mødested.

Søren Winther Larsen, forstander, Odder Højskole
Stillere: Kurt Willumsen, forstander, Ingeborg Mate
Holm, lærer, Jakob Mejlhede Nielsen, forstander, Lisbeth
Trinskjær, forstander, Ivan Jeppesen, forretningsfører.

Peter Sebastian Petersen, forretningsudvikler, Vejle Idrætshøjskole.
Jeg har valgt at genopstille til vores
fælles bestyrelse for at fortsætte det
langsigtede og spændende arbejde,
som er i gang. Dette gælder på områder som den højskolepædagogiske
udvikling, styrket bæredygtighed og
udbredelse af højskolesangen m.m.
I bestyrelsen har mit særlige fokus været elevrekruttering
og branding, det politiske samt vores lovgivningsmæssige og økonomiske vilkår. Her står muligheden for at
opkvalificere vores bygningsmasser mig særligt nær.
I nuværende periode har jeg siddet i Informationsudvalget og Lov- og økonomiudvalget, og det er poster, jeg
fortsat ønsker at bestride ved et evt. genvalg.

Søren Winther Larsen, forstander,
Odder Højskole
Efter over 30 gode år som både timelærer, lærer og forstander glæder det mig
at opleve, hvor stærkt og flot Højskolen står i de danske samfund, og at
hele verden har fået øje på Højskolens
fortræffeligheder.
Det har været en stor fornøjelse at være en del af FFDs
velfungerende bestyrelse i de sidste fire år, og det arbejde
vil jeg gerne fortsætte. Jeg interesserer mig brændende
for alle højskolepolitiske emner, og min store erfaring
gør, at jeg kender skoleformen både som lærer og leder
og er kompetent på de fleste områder.
Særligt spændende er opgaven som formand for det nye,
eksterne internationale udvalg. Her mærker vi den internationale interesse for Højskolerne, og derfor får 175 års
jubilæumskonferencen i 2019 et internationalt perspektiv.
Jeg er også meget glad for at være med i bestyrelsen for
Skoleindkøb, som bliver en stor økonomisk succes for
høj- og efterskolerne.

