Egmont Højskolens festdag
– og Mortens aften
300 elever og gæster var med til at fejre Egmont Højskolens vellykkede ombygning.

Eleverne Sally og Oliver stod for
åbningen af den kombinerede
buﬀet- og samværssal.

Morten ’pedel’ blev hyldet med
klapsalver, sang og rosende ord for
sin indsats.

Højskolens formand, Sonja
Mikkelsen, berettede om den store
ombygning.
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Voluntas, der betyder vilje, er navnet
på den 230 kilo tunge bronzeskulptur, som blev afsløret, da Egmont
Højskolen i Hou ved Odder holdt
indvielsesfest den 10. november. Og
netop viljen til at ville fællesskabet og
få ting til at ske i et inkluderende miljø
er noget, der præger hele højskolens
ånd, og nu også de indretningsmæssige forbedringer.

Slut med belastningen
Men hvorfor nu denne udvidelse? Det
gav Sonja Mikkelsen, Egmont Højskolens bestyrelsesformand gennem
16 år, svar på i sin festtale, hvor hun
berettede om en kreativ forstander,
der igennem flere år har været dygtig
til at udvide skolen med faglokaler
og punkthuse, så den nu kan rumme
rigtig mange elever.

Efter afsløringen af det imponerende
kunstværk, som fik mange anerkendende ord med på vejen af Odders
borgmester Uﬀe Jensen (S), kunstneren Liné Ringtved Thordarson og
højskoleforstander Ole Lauth, blev
hele ombygningsprojektet til 30 mio.
kr. præsenteret med efterfølgende
snoreklip og taler.

Men de skal jo alle sammen have
noget at spise. Så kombinationen af
mange aktiviteter og stor elevtilgang
har betydet, at særligt fællesarealerne
og området ved spisesalen har været
hårdt belastede. Men det er slut nu.
I samarbejde med Egmont Højskolen
har Cubo Arkitekterne fra Aarhus
skabt nogle geniale løsninger, hvor
en del af de tidligere udendørsarealer
og gårdhaver er kommet under tag.
Ikke bare med glas, og dertil hørende
drivhusgener, men med løsninger, der
giver både højde, rum og luft. Det var
også Cubo Arkitekterne, der for nogle
år siden tegnede Vandhalla, og deres
idé med at skabe sammenhæng i
bygningsmassen er nu videreført i det
nye projekt.

Det er store bidrag på tilsammen 16,5
mio. kr. fra Den A. P. Møllerske Støttefond, Elsass Fonden og Augustinus
Fonden - resten har højskolen selv
finansieret - der nu har sikret skolen de forbedrede forhold i køkken,
spisestue og opholdsarealer. Med i
projektet er desuden en udvidelse
på 120 kvm. af Lillesalen, der nu kan
rumme alle skolens elever til foredrag
på én gang.
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Med i entreprisen er desuden en stor
udvidelse af køkkenet, der tidligere

var alt for lille til at inddrage kørestolsbrugere i madlavningen. Det
harmonerede dårligt med Egmont
Skulpturen Voluntas blev afsløret af Ole
Lauth, borgmester Uﬀe Jensen og kunstneren
Liné Ringtved Thordarson.

I samarbejde med Egmont Højskolen har Cubo
Arkitekterne fra Aarhus skabt nogle geniale
løsninger, hvor en del af de tidligere udendørsarealer og gårdhaver er kommet under tag.
Højskolens filosofi om et inkluderende miljø for alle. Men med tilbygningen på 130 kvm. er køkkenarealet
mere end fordoblet og har allerede
været inddraget til elevaktiviteter.
Dobbelt op
Det var i øvrigt fra den moderniserede køkkenregion, at de 300 festdeltagere senere på aftenen kunne
nyde de godt 50 ænder, 60 kilo hvide
kartofler, 50 kilo brune kartofler
og 40 liter sovs, dertil lun rødkål,
rødkålssalat og efterfølgende lækker
citronfromage. Den lækre mad ledsaget af taler og sang gjorde indvielsen
og Mortens aften til en særlig dag.
At det så virkelig blev Mortens aften
fik skolens dygtige pedel, Morten
Dam Jensen, kærligt bekræftet, da
han blev hyldet med sang og store
klapsalver. Dels fordi han fyldte 41

år, og dels fordi han er en rigtig
guttermand, der med sit gode humør og sikre håndelag får tingene
til at glide i dagligdagen. Det har
han gjort i nu 10 år på Egmont Højskolen, noget som både elever og
medarbejdere sætter stor pris på.
Og netop i det sidste år har der
været ekstra brug for rummelighed, højt humør og kreative
løsninger, når håndværkernes
arbejde og larm har forstyrret
skolens vante rytme.
- Arbejdet har virkelig fyldt meget i
vores hverdag, men er jo i virkeligheden kun en meget lille del af
Egmont Højskolens historie, sagde
Oliver fra aktiviteten ’røst’ bl.a. i sin
elevtale og dermed så rammende
fik sat problematikken i perspektiv.

Hvad betyder
Egmont
Højskolen for dig?
Sofie Berner Møller,
20 år,
Vordingborg:

Den betyder alt. Der foregår mange ting,
og man får mange venner. Jeg fandt en
kæreste under et sommerophold, og nu
er jeg i gang med at tage en STU. Så jeg
skal være her to år endnu, og det er jeg
rigtig glad for.

Kosei Ide,
28 år,
Saga i Japan:

Jeg studerer til journalist i Japan og
besluttede at bruge et år på Egmont
Højskolen, som jeg blev anbefalet af min
lærer. Jeg er kørestolsbruger og i gang
med at studere de danske handicapforhold, som er helt anderledes end i Japan.

Astrid Miezan Jakobsen,
21 år,
Odense:

Jeg kommer oprindeligt fra Færøerne,
hvor jeg har boet i mange år. Der var
jeg indesluttet og trist, men opholdet
her på skolen har gjort mig meget
mere åben overfor andre mennesker.
Jeg elsker specielt keramik og rejserne.
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