Forstanderberetning torsdag den 28. april 2022
Der er sørme sket meget siden sidste skolekredsmøde, og der er meget at fortælle
om i forstanderberetningen.
Coronaen kom – og gik heldigvis igen
Siden sidste skolekredsmøde har vi kun været lukket hen over jul og en enkelt
kursusuge i januar, men så har vi været i gang lige siden. Faktisk er det præcis i dag
et år siden, at vi genåbnede højskolen. Vi har nu og da desværre måtte sende en
kursist hjem, som er blevet testet positiv for corona under opholdet. På et 14-dages
kursus kom vi op på at 12 kursister måtte forlade kurset i utide. Men nu er det
mange uger siden sidst, at vi har haft en positiv test. Vi beder fortsat om, at
kursisterne husker de gode vaner: Spritte fingrer af, hoste i ærmet og holde afstand.
Og at vi husker at lufte ud. Det har jo vist sig, at det virker: Vi bliver mindre syge og
forkølede. Jeg vil gerne takke både kursister og medarbejdere for deres ansvarlighed
og mod. Højskolen er kommet godt igennem coronaen takket være jer. Andre
højskoler har måtte lukke skolen ned på grund af corona.
Bestyrelsen og medarbejderne har holdt fælles visionsdag
På visionsdagen afsluttede vi i marts et forløb, hvor vi har talt om ”Hvor skal vi hen,
du?”. Hvordan skal vi lave højskole til næste år og om fem år? Hvem er fremtidens
kursister?
Vi vil gerne skabe nærværende oplevelser for både nuværende og kommende
kursister. Vi evaluerer alle kurser, så vi ved meget om, hvad vores kursister ønsker af
deres højskoleophold. Det er vores grundlæggende oplevelse, at vi allerede er på
sporet, så der skal ikke laves helt om på en hel masse. Traditioner er vigtige, og
nogle kursister kommer trofast igen og igen til kurser, der for eksempelvis handler
om fugle, korsang, naturvandringer eller litteratur. Også de kurser, hvor man
kommer rundt og ser Vestjyllands kultur og natur er populære.
Men vi mærker også en stigende lyst til at komme på kurser, hvor vi er produktive
(for eksempelvis skriver erindringer, sanker urter, maler, modellerer eller bygger
insekthoteller). Der er også en stigende interesse for kurser, der beskæftiger sig med
samfundet, med eksistensspørgsmål, med bæredygtighed og andre af nutidens
vigtige spørgsmål og fortællinger. Flere og flere kursister efterspørger kurser, hvor
man også er fysisk i bevægelse: Ude at gå korte eller lange ture, lave gymnastik og

pilates. Man vil ud i naturen, ud i Klosterheden og ud at få vind i håret ved
Vesterhavet.
Vores kursister er en samfundsressource, og vi oplever, at alle ønsker at gøre en
positiv forskel i det store og i det små.
SeniorHøjskolen er i en god gænge – og vi ser lyst på fremtiden
Igen i år kom vi ud med et rigtig flot økonomisk resultat. Det betyder, at vores
likviditet er bedre end længe set.
Det gode resultat skyldes på en måde nok coronaen: Efterårets kursisttal var helt i
top, og vi mærkede, at nu ville man ikke længere sidde derhjemme. Nu ville man ud
og have højskoleskolestemning og være sammen med andre mennesker. Der er
mange af vores kursister, der er på højskole for første gang i deres liv, og ofte er
mellem 50 og 70% af kursisterne på et hold på SeniorHøjskolen for første gang. Og
måske er der også en lille stigning i antallet af mænd.
Vi var nedlukket i to omgange i 2021, og når skolen er lukket ned, så er der en række
ting, som vi bruger færre penge på: Busser, entre, gæstelærere, mad,
markedsføring, sengelinned, rengøring, varmt vand og mange andre ting.
Endelig så er vi blevet kompenseret for vores lønudgifter.
Så flere kursister i de åbne perioder, færre udgifter i de lukkede perioder og
kompensation fra staten har på hver sin måde bidraget til det gode resultat.
Siden sidste skolekredsmøde er der sket forandringer og ombygninger på skolen.
To lærere er gået på pension efter mere end 20 års tro tjeneste, to lærere har valgt
at søge nye veje i arbejdslivet efter 5-10 år på skolen, to i køkkenet har fået nye jobs
efter 6-7 år i skolens køkken. Så der er ikke tale om, at gode folk bare render fra
pladsen.
Alt dette betyder, at vi omkring årsskiftet sagde goddag til Astrid, Johanne og Niels
som nye lærere på skolen, at vi efterfølgende har fået Irene som ny køkkenchef og
Jane - og snart også Lena - som nye køkkenassistenter i køkkenet. Desuden siger vi 1.
juni velkommen til Kim, vores ny pedelmedhjælper, som er uddannet anlægsgartner
– og 1. august forventer vi at have ansat endnu en til to lærere. Alle de nye folk er
blevet godt modtaget af kolleger og kursister, og er nu i fuld gang med at finde sig til
rette i deres nye gerning på SeniorHøjskolen. Huset emmer af energi og virkelyst.
Det er et privilegie at være chef for så dedikerede medarbejdere, som gerne og helst

løfter i flok. Jeg mærker, at alle bidrager positivt til at løse de bump og udfordringer,
som naturligvis dukker op nu og da.
Vi har haft travlt – og huset har været fyldt af håndværkere. Vi har fået malet døre
og pudset vægge, fået nye automatiske skydedøre, som gør det nemmere at entrere
bygningen, renoveret billedkunstlokalet, lavet nyt gulv i svømmesalen, fået nyt tag
på biblioteket – og så den største bedrift: Værelsesblok E er blevet totalt
moderniseret med nye badeværelser, hvor der er indgang til fra værelset. Det har
været skolens drøm i mange år at begynde en modernisering af værelsesfløjene, og
endelig lykkedes det. Nu er vi i gang!
En anden drøm er også ved at blive opfyldt. Vi har savnet et lokale med et stort frit
gulvareal, der kan bruges til dans, yoga, pilates, gymnastik og musikaktiviteter. Da
villaen på Degneparken 5 blev ledig, så bød vi på den. Nu er den vores.
Kreditforeningen er positive overfor at låne os penge til en ombygning og
modernisering af det 192 m2 store hus. Vi håber, at huset er klar til indvielse på
julekurset.
Højskolen er kommet godt i gang efter et par anderledes og usædvanlige år.
Der er fyldt med håb og handlekraft på SeniorHøjskolen – og vi skal holde fast i den
positive energi. Jeg håber, at om et år, så kan jeg fortælle jer om: Vi har fået
etableret en korps af frivillige, vi har fået ombygget villaen til en stor sal, vi har fået
etableret et udekøkken, vi har hævet biodiversiteten på højskolens grund og fået en
tydeligere bæredygtighedsprofil – og vi har fået alle nye medarbejdere med ind i
vores fælles kultur med lys, luft og fællesskab til alle. Det er skønt at være med på
SeniorHøjskolen.
Tak for ordet.

