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Grukedelen i kælderen, der blev fyret op med gamle aviser, gjorde den månedlige storvask til en
noget besværlig sag. Så kom Ferm vaskemaskinen til. Vi hentede den på en sækkevogn hos naboen
hver 14. dag. Vi havde den til rådighed i to dag, og storvasken var straks blevet meget nemmere. Så
kom den fuldautomatiske vaskemaskine, som var helt vores egen og som gjorde storvasken til en
leg.
Bare et eksempel på, hvordan den teknologiske udvikling har gjort vores hverdag meget nemmere.
Men den teknologiske udvikling har også betydet en rationalisering af vores sociale verden - og
med rationalisering følger en stadig større fokusering på effektivitet. De politiske beslutninger f.eks.
bliver mere og mere målrationelle, dvs. beregnet på at opnå et ganske bestemt mål, men derved
bliver det vanskeligere at forholde sig kritisk til hvad, der egentlig er målet med handlingerne. I
stedet flyttes fokus til strategien. Dvs. til magtformer, der manipulerer i stedet for at skabe rum for
diskussionen.
Når man manipulerer, har man aldrig brug for at diskutere med nogen, hvorfor man handler som
man gør.
Den tyske sociolog Jürgen Habermas peger i sin tænkning på dialogen som en nødvendig
modforanstaltning til den stigende målrationelle manipulation i vores samfund – ikke mindst i
samfundets politiske institutioner.
I en dialog, siger Habermas, er det underforstået, at målet er at forstå hinanden. Når man taler
sammen, stiller man derfor krav til hinanden: Man skal være oprigtig. Påstande skal være korrekte,
og påbud skal være berettigede. Argumentet skal godtages fordi, det er gyldigt, og ikke fordi den
talende har en titel eller fortier noget.
Habermas hævder, at handler man strategisk målrationelt, så handler man med
herredømmeintention. At være i dialog med krav om oprigtighed, korrekthed og gyldighed derimod,
det kalder Habermas for den herredømmefri samtale.
Den herredømmefri samtale foregår i det Habermas kalder livsverdenen. Livsverden er det rum,
hvor der samtales og hvor forståelsen mennesker imellem er i højsædet.
Problemet med denne livsverden er imidlertid, at den konstant koloniseres (overtages) af det
Habermas kalder systemverdenen. Den verden, hvor lovgivning og administrativ praksis har
erstattet den sunde fornuft.
Derfor er det så nødvendigt, at der er steder, hvor den herredømmefri samtale er sat i højsædet. Det
er et sådant sted, SeniorHøjskolen forsøger at være.
Det er det, vi forsøger at beskrive i vores DNA, når vi siger, at vi appellerer til hjerte & hjerne, til
hånd & fod, og når vi tillader os at sige, at den grundlæggende præmis for vores arbejde er at lære
vores kursister nyt - inspirere, oplyse og oplive dem.
DNA’et tager helt selvfølgelig udgangspunkt i vores formålsparagrafs ord om, at vi som højskole
bygger på den danske, kristne, europæiske kulturarv og driver højskole i den grundtvigske
højskoletradition.
De ord betyder ikke, at vi er en forkyndende skole. Tvært imod. Troen er ikke en skolesag. Men det
er en skolesag til stadighed at hævde og fastholde at lyset ikke kun er for de lærde, men for alle. For
overfor det lys, der oplyser og opliver, er vi alle lige og lige meget værd.
At fastholde det i den herredømmefri samtale er at drive højskole, og at fastholde og udvikle det har
været vigtig for bestyrelse. For en seniorhøjskole er for os først og fremmest en højskole.
Det tror vi bestemt kulturministeren og et enigt Folketinget har forstået og villet med de ændringer
af højskoleloven, der giver plads til 3 nye seniorhøjskoler. Det vi så håber på er, at vilkårene
fremover også bliver mere lige højskolerne imellem, så de korte kurser får et rimeligt tilskud og

ikke forfordeles fordi nogen har brugt de korte kurser til at lave kurser, der ikke var højskolekurser,
men ferie med og uden indhold.
På SeniorHøjskolen har vi aldrig og vil aldrig misbruge højskoleloven og det tilskud, loven giver
os. Vi har kun et ønske og et mål: At drive en rigtig – og god højskole.
Systemverdenen gør ikke altid dette arbejde nemt for os. For i systemverdenen er der et
demografibegreb, der siger, at det ikke er muligt at drive højskole i en lille landsby i det
nordvestjyske, så derfor har systemverdenen indtil nu ikke villet låne os en eneste krone til at
forbedre vores bygninger med. Vores økonomi er god. Vi har lån i vores bygninger for under 40 %
af deres ejendomsværdi, men nej - lige lidt hjælper det. For systemverdenens tabeller siger, at vi er
en risikabel forretning.
Vores forstander Maria Kangas har på trods af de mange afslag, forsøgt endnu engang at få
kreditforeningen i tale. Det er lykkes at få dem til at lytte, men vi ved endnu ikke om de nøjes med
at lytte, - men jeg er sikker på, at den nye bestyrelse og ikke mindst Maria vil gøre alt for at få
kreditforeningen til også at handle (låne os penge). Lykkes det ikke, må en kommende bestyrelse
arbejde hårdt på at finde andre finansieringsmuligheder, for vi skal have gjort noget ved vores
værelser, og det skal ske meget snart.
2018 har på mange måder været et lidt atypisk år. For første gang har vi oplevet, at det ikke var så
nemt at fylde sommerens kurser op i 2018. Især 14-dages kurserne havde en vigende tilslutning.
Heldigvis var så både foråret og efteråret i 2018 godt, så i kraft af en god og dygtig økonomistyring
kommer vi, på trods af et svagt faldende elevtal i 2018, alligevel ud med et overskud. Tak til Karina
for en god økonomistyring og tak til hele skolens personale for rettidig omhu.
Vores indførelse af depositum har ikke medført de store protester, så et depositum fastholdes
fremover. Ikke mindst fordi det har styrket vores likviditet.
Vi har i år gjort en særlig indsats for at gøre opmærksom på den særpulje, vi har til at give tilskud
til dem, der hedder ”værdigt trængende” kursister. (Det har vi tolket som dem, der kun har en
folkepension som indtægt). Den indsats vil vi fortsætte med fremover.
Maria og Susse har gjort en stor indsats med brochuren, så den er blevet endnu bedre og endnu
nemmere at finde rundt i. Tak for et flot resultat.
2018 har været Marias første år på SeniorHøjskolen i Nørre Nissum. Du har Maria i den grad levet
op til vorte forventninger. Jeg er somme tider i tvivl om, om vi så har levet op til dine forventninger,
for der kom jo lige en række problemer, vi ikke havde været helt tydelige omkring eller som vi ikke
havde forudset: Ministeriets boligkrav, nye konkurrenter, demografiske problemer i forhold til
finansieringen.
Men du er gået til det hele med en stor faglig dygtighed og en stærk vilje til at gøre en forskel. Ikke
mindst har det glædet os i bestyrelsen at se dit engagement i lokalsamfundet og din vilje til ville
forstå det sted, du er kommet til. Ikke mindst dit arbejde med skolens DNA har været flot.
Tak for det første år og tak til hele personalet for atter en fantastisk indsats. I gør den forskel, der
gør SeniorHøjskolen til et utrolig godt værested. Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og tak til
skolekredsen for støtte og god omtale af skolen.
Og så vil jeg tillade mig en personlig tilføjelse. Jeg har valgt at slutte mit bestyrelsesarbejde på
SeniorHøjskolen med dette skolekredsmøde. I 18 år har jeg nu siddet i bestyrelsen, og de sidste 14
år har jeg været formand. Det har været gode og spændende år, som jeg er taknemmelig for at have
fået med.
Nu er det jo sådan, at jeg ikke er valgt af skolekredsen, men er udpeget af Professionshøjskolen
VIA til at sidde i SeniorHøjskolens bestyrelse, så derfor trådte jeg egentlig ud af bestyrelsen ved
sidste bestyrelsesmøde, hvor jeg fik både tak og flotte gaver – som jeg igen takker ydmygt for.
VIA har valgt i mit sted at udpege seminarielektor Frede Krøjgaard til bestyrelsen. Frede har boet
mange år i Nørre Nissum og kender skolen rigtig godt. Han har også et rigtig godt kendskab til

højskoleverdenen. Jeg ved, at Frede er et rigtig godt valg, MEN jeg syntes lige, at jeg ville have
dette mit sidste skolekredsmøde med, og jeg synes også det var mest rimeligt, at jeg aflagde
bestyrelsens beretning også for 2018, da det jo var mig, der havde ansvaret.
Det er det så ikke længere. Hvem bestyrelsen vælger som formand efter mig, ja det er helt op til
bestyrtelsen på dens konstituerende møde efter denne generalforsamling.
TAK for i år og TAK for 18 fantastiske år med SeniorHøjskolen. 4 forstandere (3 som formand) og
mange forskellige lærere, bestyrelsesmedlemmer og personaler har jeg mødt undervejs. Det har
været berigende. TAK

