Forstanderberetning 2021
Den 1. juni har jeg været ansat et år som forstander på SeniorHøjskolen. I den periode har vi været
lukket cirka den ene halve del af tiden og åben den anden halvdel af tiden. Jeg er glad for, at jeg –
før vi lukkede ned igen først i december - oplevede højskolen i fulde omdrejninger – godt nok med
afspritning, mundbind og afstand, men alligevel fyldt med nærvær, fællesskab og engagement. Vi
er et mangfoldigt sted, et rummeligt sted – og faktisk også et kærligt og magisk sted, hvor vi giver
samværet og samtalen plads. Så jeg siger tak til jer. Det er os – kursister, personale og bestyrelse,
der sammen former SeniorHøjskolen.
For højskole – det er noget som vi skaber sammen. Det er den levende vekselvirkning i fuldt flor.
Og det er dejligt, at vi igen har fyldt højskolen med jer kursister. De fleste medarbejdere har været
sendt hjem, og i perioder har vi kun været to på arbejde. Alligevel har den levende vekselvirkning
vibreret. Kursisterne har skrevet og ringet til os – og personalet har støttet hinanden, kommet
med hjemmebagte boller, bagt rugbrød til hele personalet, og gang på gang givet udtryk for: Nu vil
vi gerne i gang – vi savner kursisterne og hinanden!
Men så gik vi også ”åndline” med pilates om mandagen og morgensamlinger om torsdagen, der er
blevet set hundredvis – ja, tusindvis af gange på nettet. Vi har haft en god følelse af at udrette
noget og have fællesskab med alle vores dejlige kursister. Tak for alle ”likes” og kommentarer på
Facebook.
2020 var i øvrigt også året, hvor vi indviede den nye højskolesangbog. Vi glæder os til at dykke ned
i den – og få lært alle de nye sange, og genopleve alle de gamle og kendte sange.
Før Danmark blev lukket ned, så nåede bestyrelsen og hele personalet at holde to visionsseminar,
hvor vi talte om ”Hvor skal vi hen, du?”, altså hvor skal SeniorHøjskolen bevæge sig hen – og hvad
kendetegner den nuværende og næste generation af kursister? Vi kan se på evalueringerne, at vi
er på sporet med vores kursusudbud, men vi kan også høre på kursisterne, at der er stigende
efterspørgsel efter kurser, hvor man går en kort eller en lang tur, cykler eller på anden måde er i
ude i den Vestjyske natur – og hvor vi i fællesskabet forholder os til problemstillinger omkring
bæredygtighed, eksistens, globalisering og samfundsforhold. Vi prøver at følge – og komme
kursisternes ønsker i møde.
Vi ønsker også at skabe de uventede og særlige øjeblikke, som huskes og tages med hjem, fra et
ophold på SeniorHøjskolen. Og det er her, at vi alle sammen er en del af ”The SeniorHøjskole
Feeling” – hjemligheden, maden, morgensamlingerne og alt det andet, som er summen af en uge
eller to på SeniorHøjskolen. Ingen kan undværes.
Vi var alle bekymrede for, om vi økonomisk kunne klare en lang nedlukning i 2020, og på et
tidspunkt var vi faktisk bekymret for fremtiden. Men fordi personalet har udvist økonomisk
ansvarlighed i udstrakt grad, fordi udgiftsniveauet har været lavere som følge af nedlukningen – og
ikke mindst, fordi vi har fået lønrefusion af staten, så er vi kommet gennem 2020 langt bedre, end
vi havde turde håbe på. Det giver ro i maven – og også håb for at 2021 ender godt, og forhåbentlig
ender med, at vi kan gå i gang med at renovere en af værelsesfløjene. Vi har shinet B- og C-fløjen

op her først i 2021, så der dufter af maling og er sat nye billeder op på væggene; billeder som i
øvrigt er reproduktioner af vores egen lærer, Kristian Tikjøb. Så tak for det Kristian!
Vi glæder os i den grad til at komme i gang igen, og vi forventer fulde huse året ud. Flere kursister
har booket 2 eller 3 højskoleophold, og antallet af tilmeldinger er støt stigende. På nuværende
tidspunkt er der venteliste på flere kurser. Vi glæder os over den store interesse for at komme på
højskole. Det var en festdag i går, da vi iigen kunne modtage jer kursister med flagrende flag.
Med udgangen af 2021 tager vi afsked med tre lærere, nemlig Martin Ravn, Jens Hedevang og
Kristian Tikjøb, og i 2020 tog vi afsked med Sisse Skovbakke. Så nu skal der ansættes nye lærere.
Det bliver spændende. I stillingsopslaget har vi skrevet, at ”SeniorHøjskolen søger lærere med
noget på hjertet” – for det er dét, det handler om: At ville noget, at brænde for noget – og have
lyst til at skabe og formidle særlige højskoleøjeblikke, som gør os alle lidt mere livsduelige og
forundringsparate end vi var i går. Vi har fået 115 ansøgninger – og nu skal vi have læst den
igennem – og inviteret til samtaler. Ansøgerfeltet lover godt for fremtiden, da det er fyldt med
gode mennesker, der har noget på hjertet, som de vil dele ud af.
For mere end 50 år siden sad tre seminarielærere fra Nr. Nissum Seminarium i bilen på vej hjem
fra Aarhus og fødte ideen om, at der også skulle være en skole for den ældre generation i Nissum.
Det blev til Pensionisthøjskolen, som officielt startede den 1. april 1971. Derfor fejrer vi 50 års
fødselsdag i 2021. Vi markerer blandt andet jubilæet med udgivelse af en flot bog af Julietta P.
Jensen, der giver en fortælling i billeder og ord om de oplevelser, som naturen omkring højskolen
giver kursisterne. Vi har også lavet en jubilæumsøl i samarbejde med Nr. Nissum Håndbryg. På
øllen har vi skrevet følgende, som meget godt indrammer kernen i SeniorHøjskolens mangeårige
virke:
”SeniorHøjskolen er som en god, velskænket øl. Der er altid noget i gære hos os. Skumkronen står
flot, stolt og med lys, luft og fællesskab til alle, der kan lide duften af havet, fjorden og heden. Når
du smager de livgivende noter af livsoplysning - og mærker en fylde, der er blød, rund, skarp og
hjemlig - så er du klar over, at du indånder SeniorHøjskolen. Og humlen er heldigvis, at hos os er
kursisterne den vigtigste smagsgiver. Tillykke til os alle sammen med vores 50-års jubilæum”.
Tak for ordet.

