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H

øjskolesemesteret lakker mod enden, og de mennesker som før var fremmede, er nu blevet en uadskillelig del af det ophold, der har udgjort de
sidste fire måneder af vores liv. Vi har skændtes og elsket. Vi har præget hinanden
på godt og ondt. Tilbage står minder og venskaber i en overflod så stor, at det er
svært at forstå, at det er sket på så kort tid. Vi har været den bedste årgang nogensinde - sådan kan det i hvert fald føles. Og om end andre årgange vil tænke det
samme, kan det stadig være en sandhed for os.
Vi favner bredt, det gælder for kulturer og forskelligheder. Der er plads til de seje
og smarte, men også til de skæve personligheder. På den måde opstår forhold og
situationer, man ikke ville opleve udenfor højskolens fire vægge. Nogle gange
trættes vi af dem, men andre gange blomstrer de, og vi når da ind til kernen af
noget af det højskole kan.
Jeg har hørt vores årgang beskrevet således, og deler selv samme opfattelse. Den
hierarkiske orden blandt os er meget flad. Vi har ingen spydspids. Ingen mr. eller
ms. SH, som ansigt udadtil. Vi har derimod en masse mennesker som tager ansvar
for mindre dele hver især. Det er helt utroligt hvor mange der bidrager med deres
del. Om det er vennefest, julekalender, filmudvalg, partyband, halvmaraton, morgensamling, paintball, find Giffel, bryllupsfest eller polterabend. Helt fantastiske
elevinitiativer afløser hinanden i flotteste stil, mens de er arrangeret af så mange
forskellige mennesker.
Det er et sindssygt socialt eksperiment at sætte så mange unge mennesker sammen på en lille højskole. Hvordan skal man agere med 120 nye mennesker omkring sig? Hvordan skal man få nye venner? Hvordan opstår kærligheden? Med et
godt hjerte og et åbent sind, tror jeg man kan nå rigtig langt. I den sammenhæng
ser jeg, at vi har udviklet os individuelt og som fællesskab. Især studieturerne har
været afgørende for nogle, og man ser hvordan de efterfølgende er blomstret op.
Forhåbentligt er dette også en afspejling af den faglige udvikling på de forskellige
hold. Her på magasin har vi i hvert fald mærket udviklingen, og glæder os til at
sende vores bedste bud på et skolemagasin ud til jer. ■

Løsning til "Do you know your fellow students":
- Keiko

3

FRA FORSTANDEN
Af Mathias Bak Rosendahl

Det at være forstander er et stort ansvar, og et stort arbejde.
Hvordan får du tid og overskud til stadig at undervise i et
eksistensfag som æstetik, som tager mange skematimer og
forberedelse derudover. Hvad gør det vigtigt, og hvad gør
det interessant for dig at undervise og at være forstander?
”Det er helt afgørende, at man som viceforstander også underviser. At være viceforstander svarer til dels til at være pædagogisk
leder, og for at være den bedst muligt pædagogiske leder, må man
også være en del af undervisningen og det samvær og fælles liv,
der er på højskolen. Uden det, ville jeg nok ikke trives i mit job i så
høj grad, som jeg gør. Tiden vil altid være en udfordring, det tror
jeg den er i alle jobs, hvis man brænder for det, man laver. Gør
man ikke det, kan man langt hen ad vejen genbruge uden omtanke
og udvikling. Så visner ting langsomt hen, er jeg overbevist om.
Både for stor indflydelse på, hvilke fag og hvilke lærere, der skal
skabe højskoleindholdet i det daglige. Det kan man kun gøre godt,
hvis man kender undervisning og højskoleliv indefra.”
Du vil gerne at vi elever skal dannes her på vores højskoleophold. Hvad betyder det for dig at blive dannet som person,
og hvordan vil du gerne være med til at danne os?
”Dannelsen bliver man aldrig færdig med - og heller ikke diskussioneren om, hvad dannelse er. Det er højskolens fineste opgave.
Alligevel taler vi ikke så meget om dannelse. Det gør vi ikke, fordi
vi ikke kan danne med et fag, der hedder dannelse, livsoplysning
eller demokratisk dannelse. Det er der nogle højskoler, der tror,
man kan, men det mener jeg er et fejlskud. Så deler man i princippet fag op i at være dannende og ikke-dannende. Det er jo latterligt. Vi underviser i mange forskellige fag, og vi danner dels med
alle fag, morgensamlinger, foredrag og med alt det øvrige pædagogisk tilrettelagte program, højskolen byder på. Dannelse handler
for mig om at udvide sit syn på verden, om at trække fingeren ud
af egen navle og at se længere end egen næsetip. Nogle gange opstår den vigtigste dannelse i mødet med et fag, andre gange i mø-
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"Fra Forstanden"
af Rikke Rask

det med en anden højskolekammerat, der måske er helt anderledes
end en selv. Oftest tror jeg dannelse sker der, hvor noget rykkes i
os. Det kan være gennem medrivende flowoplevelser, eller det kan
være gennem indignation, hvor vi forarges og føler, vi er nødt til at
handle på eller i det mindste diskutere oven på det oplevede. Ingen
af delene kan man til fulde nå til, hvis man har egen præstation og
karakterer som sit ypperste mål. Det er derfor den mest afgørende
faktor for højskolen, at her måles og vejes man ikke på præstationer. Kritikere kalder det formålsløst - jeg kalder det modsatte for
dannelsestomt.”
Er Simon Stagis din bror, eller er det de smukke, velplejede
skæg, der forvirrer sanserne og får os til at tro I ligner hinanden meget mere end I i virkeligheden gør?
”Det er et spørgsmål, jeg har fået næsten lige så tit, som spørgsmålet om, om Jim Carrey er min bror. Ingen af delene er noget,
mine forældre har haft lyst til at fortælle mig om. Men - sammenligningen med Stagis ser jeg hver gang som et stort kompliment.
Vi bliver ofte forvekslet i begyndelsen af semesteret, og da han er
præcis ti år yngre end mig, kan jeg ikke andet end glæde mig over
sammenligningen (selvom manden tydeligvis ikke helt forstår at
pleje sit skæg med andet end friluft) ;)”

En ung Jan Lunddum

Jan er blevet ældre, men ikke langsommere

Apropos skæg, nogle skægplejetips til de mange unge mænd
her på højskolen, der misundeligt går og drømmer om en
lignende pragt?
”Ja - gro aldrig et skæg, hvis du ikke har anlæg for det. En glatbarberet mandekind er dog langt smukkere, end et langt tyndt,
fimset skæg med pletvise helligdage. Har du anlæg til et godt skæg,
så er det kunsten at holde det nede. Trim og klip ofte, vask i god
shampoo mindst én gang dagligt og børst det grundigt morgen
og aften - det giver en tæt og flot hagepels. Personligt glæder jeg
mig mest over, at jeg aldrig fryser hagen om vinteren. Jeg ejer af
samme grund heller ikke et halstørklæde.”

Der lærte jeg at arbejde i træ, bronze, jern, beton osv. Virkelig fedt!
Kunst er vigtigt for mig på en måde, der er svær at forklare. Måske
lidt som kaffe. Nej, vigtigere end kaffe faktisk. Det er ved at være
længe siden, jeg har skabt noget. Det savner jeg.”

Du har været kunstlærer her på skolen tidligere, og har undervist, og underviser stadig i filosofiske fag som også tydeligt relaterer sig til kunsten. Hvad har du af fortid med
kunst inden og/eller udenfor højskolen, og hvorfor er kunst
så vigtigt for dig?
”Det kræver en side mere at svare på det spørgsmål. Kunst har
optaget mig siden jeg var helt lille. Jeg tegnede og malede meget
hele min barndom og mine teenageår. På lærerseminariet brugte
jeg kunsten og filosofien i alle mine fag. Jeg er også sløjdlærer :)

Har du et yndlings kunstværk, eller sang i højskolesangbogen?
”Jeg tror ikke, jeg kan pege ét kunstværk ud som vigtigere end
andet. Der er mange, der er yndlings for mig inden for forskellige
genrer. Jorns "Stalingrad", Mark Rothkos "Black in deep red" fra
slut 50erne og Poul Anker Becks "Aftenskibe", jeg er så heldig at
have hængende selv. Skulle jeg vælge to sange i højskolesangbogen, ville de begge være af Jakob Knudsen, og han har jo kun to
deri: "Se, nu stiger solen" og "Tunge, mørke natteskyer". På en
stærk tredjeplads kommer "Sænk kun dit hoved du blomst" af
Johs. Jørgensen med melodi af Carl Nielsen. Det er stærke sager!”
■
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IKKE UDEN FIDAH
Af Mads Tranemose Jacobsen

På højskolen går vi op og ned af hinanden hver eneste dag. Vi hilser på hinanden om morgenen, og nogle krammer farvel inden de går i seng. Hele dagen er et virvar af sociale sammenhænge og relationer. Der skabes mange
dybe venskaber på tværs af kulturer og geografi. Fra Faxe til Hjørring, fra Danmark til Costa Rica dannes der bånd,
og vidt forskellige historier mødes på en lille højskole i Silkeborg. Selvom vi på mange måder bliver knyttet tæt til
hinanden qua alt den tid vi bruger sammen, så findes der stadig opsigtsvækkende og ufortalte historier fra elever
med en radikalt anderledes baggrund end de fleste af os. Højskole er en unik mulighed for at komme ind under
huden på andre mennesker. En mulighed for at lade sig overraske og forundres over ligheder og forskelligheder,
og måske endda lære noget i processen. Dette er et indblik i Fidah Mohammadis historie, der trækker tråde fra
Mellemøsten til Danmark. Det er en historie om kamp og tab, men også om værdier og succes.
Hvorfor flygtede du fra Afghanistan?
Det er en lang historie. Jeg mistede mine
forældre som 3-årig. Dengang var vi en
stor familie, men jeg mistede alt. Min far
var politimand. Han kæmpede for sin by,
da Taliban begyndte at overtage magten
i Afghanistan. Selv var jeg så lille, at jeg
ikke husker det hele, men jeg har fået
fortalt historien af min søster. På et tidspunkt blev min far fængslet af Taliban.
Det lykkedes ham at flygte med bare tæer
i flere meters sne. Kulden var så hård, at
han var nødt til at amputere begge underben. På det her tidspunkt var min far selvfølgelig eftersøgt af Taliban. Der var nogle, der angav ham, og kun to dage efter,
at han er kommet på hospitalet med sine
forfrosne ben, bliver han likvideret af to
mænd der skyder ham i hospitalssengen.

Hvad så med din mor?
På det her tidspunkt er jeg kun 3 år, og
min søster og bror kæmper alene for at
overleve. Men vores mor svigtede, lige
netop da vores far døde. Hun kom ikke
tilbage efter os. Som jeg har fået det fortalt, var min mor meget ung, og som ung
kvinde var hun nødt til at forlade os for
at finde en ny mand. I dag ved jeg ikke
noget om, hvor min mor er, og om hun
overhovedet lever.

son i Pakistan som kunne tage sig af os.
Her boede jeg med mine søskende, indtil
jeg var 11 år. Det var der, jeg blev inviteret
til Danmark af min onkel og tante. Desværre var det kun mig, der kunne komme
med, og mine søskende måtte blive indtil
videre. Min søster er blevet forlovet og
kom først, efter at hendes mand tog til
Europa i 2014. Min bror kom i 2016 og
bor i dag i Østrig. Vi har alle sammen stadig kontakt.

Et år efter min fars død kom min tante og
onkel, som boede i Danmark, til Afghanistan. De vidste ikke, at mine forældre
var væk. På mange måder var det dem
som var med til at redde os. Sammen med
dem flygtede vi til Pakistan i ly af natten.
På grund af Taliban kunne vi ikke blive i
Afghanistan. Min Onkel kendte en per-

Hvordan påvirker det dig at have sådan en bagage med?
Jeg tænker tit og ofte på hele min historie.
Jeg græder meget og er fortvivlet. Tænker
på min mor, og at jeg har mistet hende.
På den anden side tænker jeg, at jeg er en
stor dreng nu, og at jeg må klare mig selv.
Jeg kom her som 11-årig og startede alle

Fortsættes på side 9
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Feature

F

idah har det med at overraske folk. I hvert fald overraskede han
mig. Med sin afghanske accent og drillende grin kunne man
ved første øjekast hurtigt komme til at få en stereotyp opfattelse af ham. Det viste sig dog hurtigt, at han har mange skjulte
talenter som man ikke havde regnet med. Han brillerer med sine køkkenkundskaber og laver kager og islagkager så lækre, at andre elever
har svært ved at holde fingrene fra dem. Hvem havde gættet at denne
dreng kunne lave mad? Hvem havde gættet, at han var skolens hurtigste til at spise slik-snørebånd? Hvem havde gættet at han arbejdede med kunst? Jeg havde i hvert fald ikke.
Mange kender ham som et meget generøst menneske. Han deler gerne ud af sin mad, og nogle gange på en nærmest kommanderende
måde, når vi kartoffel-danskere høfligt takker nej til ting, man egentlig gerne vil have. Fidah tager ikke et nej for et nej, og deler konsekvent ud af sin alt for dyrt købte sushi, når aftensmaden ikke behagede ham tilstrækkeligt. På samme måde deler han ud af sin hjælp til
stort og småt, når andre har brug for det. Frivillige tjanser i køkkenet
beskriver han som barnemad sammenlignet med det køkkenjob han
havde inden højskolen.
Få mennesker kan være så passende upassende som Fidah kan. Han
svarer flabet igen til fællesbeskeder, og gør sig ofte bemærket til fællesmøder. Han har en helt speciel evne til at gøre det på en humoristisk måde, så man griner mere end græmmes. Kun han har en rolle,
hvor det er acceptabelt at opføre sig sådan. Han er den sjove type, og
trives med at lave sjove og grænsesøgende ting. Han er skarp, og han
har et særligt gen for at forvirre og joke med andre. Man skal passe på
med at være for godtroende i hans selskab. Til et aftensmåltid fortæller han med seriøse øjne, at han spiser hele kyllingelåret og putter det
afspiste ben ind i munden. Pigen overfor udbryder chokeret: ”Det kan
du da ikke Fidah!” Men Fidah gumler bare videre, mens pigen bliver
mere og mere forvirret. Vi andre griner. Vi ved godt, at han bare laver
sjov.
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rede med job som 12 årig. Jeg vidste allerede dengang, at jeg havde brug for penge
for at få et godt liv og for at blive gift. Det
betyder rigtig meget for mig at blive gift.
Nogle gange føler jeg mig rigtig ensom på
højskolen. Når jeg ser andre blive hentet
af deres forældre kan jeg græde indeni.
Hvornår kommer min mor og henter mig?
Udenpå griner jeg meget, og håber på, at
det en dag er min mor der kommer, men
jeg ved godt, at det aldrig sker. Selvom jeg
har mange at snakke med føler jeg mig stadig ensom. Jeg er meget taknemmelig for
min tante og onkel som har kæmpet meget
for mig. De har gjort alt hvad de kan, men
det bliver aldrig det samme som rigtige
forældre. Rigtige forældre betyder meget
mere. Som 17-årig tænkte jeg, at jeg slet
ikke ville blive gift. Jeg ville bare arbejde
og tjene en masse penge. Nu drømmer jeg
igen om en stor familie. En familie som da
jeg var 3 år. Jeg vil starte min egen familie
nu. Derfor vil jeg gerne giftes.
Hvad er dit forhold til Afghanistan nu?
Jeg vil gerne tilbage til Pakistan, men ikke
tilbage til Afghanistan. Det er i Pakistan
jeg har min barndom. Det ville være spændende at se hvordan landet ser ud nu. Se

om det stadig ser ud som da jeg var der.
Det gør det nok ikke. Der var ikke meget
krig da jeg var der. Alle var glade, ingen
tørklæder og masser af fester. I dag har det
desværre ændret sig. Ingen tør at gå ud, og
slet ikke alene. Det er et land jeg vil tage
tilbage til en dag.
Hvor har du fået din opdragelse og værdier fra?
Jeg har haft en lærer på sprogskolen her i
Danmark, der har betydet utroligt meget
for mig. Jeg sloges meget, da jeg kom hertil. Skolen var ved at smide mig ud, og det
var et vendepunkt for mig. Jeg vågnede op.
Efter det ville jeg lægge mit liv om og gøre
nogle gode ting. Jeg gik 7. klasse om. Den
lærer var ligesom en mor for mig. Hvis jeg
ikke havde ordentligt tøj på, så købte hun
det til mig. Hvis jeg følte mig udenfor socialt, så sørgede hun for, at jeg kom med.
Hun inviterede mig ofte med ud at gå.
Hun spurgte ind til mine følelser og min
ensomhed. På det her tidspunkt kunne jeg
stadig kun snakke en smule engelsk. Jeg
gik kun i sprogskole i to år. Det gik hurtigt
med at lære dansk. Jeg kæmpede for det,
da jeg vidste, at min fremtid var her.
Jeg havde også en chef i mit sabbatår som
var med til at forme mig. Han tilgav alt,

men tvang mig også til at stå på egne ben.
Det gav mig selvtilliden til at klare det hele
selv. Det gav mig rigtig mange værdier. De
værdier lever jeg stadig efter. I dag har jeg
stadig kontakt med både min gamle lærer
og chef.
Hvad er dine planer for fremtiden?
Jeg skal starte på teknisk skole efter højskolen, da jeg gerne vil være kok. Sammen
med min etnisk danske onkel har jeg arbejdet som køkkenhjælper. Jeg har lært
alle mine madkundskaber af ham. Han
gav mig massere af opgaver – nogle gange
også mere end jeg tænkte jeg kunne. Han
troede på mig også selvom jeg lavede fejl.
Så skulle jeg bare prøve igen.
Han tog mig under sine vinger – også
uden for køkkenet.
Drømmer du om noget specielt?
Jeg har kun to drømme. Jeg vil være kok,
og så vil jeg en dag tilbage til Pakistan.
Jeg stræber dog også efter at blive som de
gode mennesker, der har hjulpet mig. De
mennesker, der har lært mig at være social.
Lært mig at arbejde. Lært mig at kæmpe.
Jeg føler altid, at jeg kæmper rigtig meget
for mig selv. Jeg er stolt af at stå på egne
ben. ■
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MÅNEDENS MADS
Navn: Mads Nielsen
Kælenavn(e): Idræts-Mads,
Nielsen
Yndlingsfarve: Blå
Hjemby: Sønder Vissing
Højde: 168 cm
Alder: 24 år

Hvad er den bedste ting, der er
sket for dig siden du startede på
højskolen?
Jeg har mødt en hel masse dejlige
mennesker, og fået en masse nye
venner. Det er bare super fedt.
Mange af "friller-turene" har virkelig
også været fantastiske.
Hvad gør du for at prøve at skille
dig ud fra “Mads’erne” på højskolen?
Ikke noget specielt, tror jeg. Jeg er
bare mig selv.
Hvad ville være det mest irriterende ved at have dig selv som
roomie?
Jeg roder nok lidt meget. Altså hvis
jeg havde mig selv som roomie, og
der ikke var en anden til at få mig
til at rydde op, så kunne det virkelig
komme til at ligne rigtig lort.
Hvad er en ting/historie, som alle
burde vide om dig?
Det er lidt tragisk. Jeg startede inde
ved postvæsenet, det var mit fritidsjob i gymnasiet, som lørdagsafløser.
Jeg havde måske haft kørekort i et
halvt år, og det var min anden dag på
arbejdet, så vi var to i bilen.

Så på anden dagen skulle jeg ind og
vende i postbilen, som var meget større, end biler jeg før havde kørt i.
Jeg skulle vende i en gård, og så køre
hen til postkassen, så jeg kunne smide
brevet ud gennem vinduet. Bilen var
så lidt større end jeg havde kalguleret,
så jeg skralder bare døren næsten
fuldstændig i stykker. Der tænkte jeg
bare: det var det job, nu bliver jeg sgu
fyrret. Men det gjorde jeg ikke, min
makker var bare helt rolig, men jeg
lavede sgu en skade mere på bilen den
dag. Det var en forfærdelig dag, men
jeg endte da med at arbejde der i tre
år cirka.
Hvad vil du gerne huskes for, når
du er stoppet på højskolen?
Jeg vil gerne huskes for at være ham
der laver den bedste øl.

5 hurtige

Hvad er den mest irriterrende
vane andre mennesker har?
Når folk hoster oppe ved buffetten.
Kommer du som regel for tidligt
eller for sent?
Lige til tiden
Yndlings-emoji?

Guilty pleasure?
Toms chokoladeskildpaddeis
Vil du helst fryse eller svede?
Svede
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MÅNEDENS MADS
Navn: Mads Okbo Lødt
Gaardboe
Kælenavn(e): Gaardboe, Fanø,
Madsito
Yndlingsfarve: Rød
Hjemby: Nordby, Fanø
Højde: 176 cm.
Alder: 20 år.

Hvad er den bedste ting, der er
sket for dig siden du startede på
højskolen?
Jeg er blevet en del af et fællesskab,
som er anderledes end det jeg kender
til hjemmefra. Det er andre typer, jeg
er sammen med. Det har været godt
for mig.
folk er meget åbne her, og nemme
at være sammen med og være sig
selv med. Der er ingen overfladiske
punkter overhovedet, det er meget
lige til. Det er en god måde at falde
til ro på, det har været godt for mig.
Hvad gør du for at prøve at skille
dig ud fra “Mads’erne” på højskolen?
Jeg har langt hår.

Hvad er en ting/historie, som alle
burde vide om dig?
Jeg har sejlet wtil skole 3 år i streg,
fordi jeg gik på gymmnasiet i Esbjerg. Jeg fik gratis fravær, hvis der
var lidt for meget vind, lavvande eller
højvande.
Hvad vil du gerne huskes for, når
du er stoppet på højskolen?
Mads Band.

5 hurtige

Hvad er den mest irriterrende
vane andre mennesker har?
Når folk hoster ud over maden.
Kommer du som regel for tidligt
eller for sent?
Tidligt
Yndlings-emoji?

Hvad ville være det mest irriterende ved at have dig selv som
roomie?
Jeg spiller sommetider guitar lidt sent
om aftenen.

Guilty pleasure?
New Girl
Vil du helst fryse eller svede?
Svede
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MÅNEDENS MADS
Navn: Mads Rye Olsen
Kælenavn(e): Rye
Yndlingsfarve: Ingen
kommentar
Hjemby: Ingen kommentar
Højde: Ingen kommentar
Alder: Ingen kommentar

Hvad er den bedste ting, der er
sket for dig siden du startede på
højskolen?
Ingen kommentar.
Hvad gør du for at prøve at skille
dig ud fra “Mads’erne” på højskolen?
Ingen kommentar.
Hvad ville være det mest irriterende ved at have dig selv som
roomie?
Ingen kommentar
Hvad er en ting/historie, som alle
burde vide om dig?
Ingen kommentar
Hvad vil du gerne huskes for, når
du er stoppet på højskolen?
Ingen kommentar
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5 hurtige

Hvad er den mest irriterrende
vane andre mennesker har?
Ingen kommentar.
Kommer du som regel for tidligt
eller for sent?
Ingen kommentar.
Yndlings-emoji?
Ingen kommentar.
Guilty pleasure?
Ingen kommentar.
Vil du helst fryse eller svede?
Ingen kommentar.

Af Emma Tang Bak,
Emilie Mathilde Berner
& Anne Meine

KEND DIT SMIL

Når man går på højskole, kan det være svært ikke at gå rundt og smile dagen lang. Vi har fotograferet ni
forskellige smilende elever. Kan du gætte hvilket smil, der tilhører hvilken person? Træk en streg fra et
smil, til navnet på den person, du mener er smilets ejermand. Se løsningen på bagsiden af magasinet.

A
B

Maya
Mathilde Astrup

C

Emilie

D

Mads Tranemose

E

Malthe

F

Victor

G

Marie Bagge

H

Kajsa

I

Emil Westmark
Løsning side 37
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TRASH DIVING I

Af Malaak Shweiki

O

ctober 16th 2018 evening, a group
of Silkeborg Hojskole students
experienced Trash Diving around the city
in different dumpsters as a way to say no
to wasting food and contribute in reducing it. This activity has a very noble goal
behind it, however, it is not the type of
a habit that should be promoted or worked on. Work should be done on stores.
In order to solve this problem, it is not
the individuals that need to change their
behaviour here; it is the stores behaviour,
the providers. Because having people trash
diving in order to save food is not a habit
that should look normal and fine to see in
a community. There must be something
more efficient in order to achieve this goal.
An action
Lately in Denmark awareness toward wasting food is spreading among people that
some articles have actually stated it as a
Danish revolution against food waste. In
addition, some stores and business owners
are trying to be part of this track; however,
not enough stores are part of this chan-
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ge. As a result to that, silkeborg Hojskole
students were able to find enough food
with an amount that was able to feed almost 120 students only on Trash Diving
time that was no more than 30 minutes.
Therefore and at this point there has to be
a realization that work should be more on
the root level of this conflict, which is the
stores not on the surface level, which is the

individuals. As in 2017, article written by
Sara Pires stated that 700,000 tons were
wasted in Denmark 2017 that could save
thousands of people who live in hunger if
this food was transferred efficiently to the
responsible people.
An example
An example of a store that started taking

IS NOT FINE!

an action is the chain of stores all around
Denmark called WeFood that have started
their mission in contacting stores and get
their food before they end up in trash. Moreover, by that their contribution would
result in reducing Food in Trash phenomenon. On the same hand, many other
initiatives have taken place in order to end
this dilemma. However, a huge amount of

food still end up in trash that in less than
30 minutes the Hojskole students found
enough food to feed the whole school.
An alternative
Lack of coordination between different
actors in the supply chain can cause this
entire problem; however, with some more
thoughtful and ethical thinking this pro-

blem could be solved or at least declined.
For instance, stores can specify an area in
their space where they can keep food they
normally throw and sell it with less price
for a day or more and not offer the new
products until the food has been sold or
the major amount of it. After this, if food
still remained, stores at this point have two
options either to sell this food for supermarkets that their doors are open for these
products or donate the food to organizations that are in need for food sources in
order to feed those who are in need. In
addition to that, I believe that stores have
a responsibility in helping the community,
and this could be a way to do so.
This process does not cost a lot of
money neither time. Because all it needs
is a time to transfer food shelves, inside
the same store that would not take more
time that employees need to throw food in
trash and a simple coordination with other
stores that are willing to take the food.
Trash is not the place for food, stomachs
are. ■
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TOUR DE DANMARK

16

17

INDIEN
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PALÆSTINA
STI
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Udvalg

på Silkeborg Højskole

Café-udvalget:

Juleudvalget:

Der er mange udvalg på skolen, men kun
et som virkelig dedikere sig, går all in og
sørge for at højskolen hver uge for sig en
uforglemmelig fest og ødelægger floor.
Det er cafe-udvalget, som altid er klar til
endnu en bajer eller en gin hass uanset
dag og tid.
Når du trykker ned i fustagen
Og fadøl rammer ganen
Så ved du at alt er gået efter planen
Og hvem har sørget for at alt dette sker
Det er cafe-udvalget på skolen her
Vi er ikke bare et udvalg der mødes hver mandag (som f.eks. Film-udvalget)
Vi danser, kysser og score for fanden da.

Ingen jul uden julekalender og vi skulle
selvfølge have vores egen. Derfor
startede Nanna det hemmelige juleudvalg, bestående af 12 tophemmelige
medlemmer.
Ideen er, at udvalget har opsat rammerne og skrevet første afsnit, mens
de resterende afsnit skrives af udvalgte
elever og lærere, som kun har fået
sparsomme informationer.
Vi håber med dette udvalg, at vi kan
være med til at skabe god julestemning
på SH E18.

Fødselsdagsudvalget:

Vi startede fødselsdagsudvalget, fordi fødselsdag er for nice! Det er en fejring af, at vi findes
– hvor fedt er det lige? Der var 13 friske der
meldte sig ind i udvalget og vi har stået for tre
initiativer: Morgenvækning med sang på værelserne, fødselsdagskassen – som blev fyldt op
med godter og spas når nogen havde fødselsdag - og fødselsdagsfesten, hvor vi fejrede alle
dem, der fylder år uden for semestret.

Pålægsudvalget:

Pålægsudvalget startede på grundlag af en stigende efterspørgsel for mere varieret pålæg. I starten var udvalget en hemmelig privatiseret organisation, men
blev mere og mere seriøst hen af vejen, som ikke havde været muligt uden de
engagerede medlemmer som findes i udvalget. Indenfor pålægsudvalget har
vi forskellige afdelinger - propagandaministeriet, økonomiministeriet, pålægspatruljen og pålægsledelsen. Udvalget besluttede dette semester at kæmpe for
at få indført pålægschokolade, som efter lange forhandlinger med køkkenet
blev en realitet, hver søndag til morgenmad. 49 år med pålægschokolade tørke
var slut. Hvad bliver pålægsudvalgets næste mærkesag? Det bestemmer du
Silkeborg højskole elev!
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Søndag i Søen:

Søndag i Søen startede på en solrig søndag, hvor fem energiske unge mennesker
hoppede på cyklen, og kørte ned for at bade i den kunstige sø. Efter det kolde gys var
vi alle så glade og friske, at vi besluttede at gøre det til en ugentlig tradition. Senere på
semestret udvidede vi konceptet, og begyndte at morgenbade et par gange om ugen,
for bagefter at spurte ind i saunaen. Denne ekstremsport måtte vi dog give op på, da
vi vurderede, at det simpelthen var for mørkt og nederen klokken syv om morgenen.

Kulturudvalget:

Kulturudvalget er et af skolens faste udvalg. I kulturudvalget laver
vi arrangementer for skolens elever, som er med til at præge det
fastlagte arrangementskema. Bl.a. Har vi afholdt Palæstinensisk
aften med dans og mad fra Palæstina, ‘Højskolen og monopolet’
og hypnoseshow.
Kulturudvalgets medlemmer ønsker at være elevernes stemme for
udvælgelsen af foredrag, underholdning og arrangementer, som
former netop vores semester.

Spilleudvalget:

Spilleudvalget startede oprindeligt på grund af et Change Maker
projekt, hvor vi skulle uddele forskellige roller i en gruppedynamik.
Heriblandt lederrollen, økonomiskansvarlige, kontaktskaber osv.
Det overordnet formål med projektet var at erfare, hvilken udfordringer, der kan være tilknyttet til de forskellige grupperoller og
udfordringer der kan være når man starte et nyt projekt.
Vi fik hurtigt samlet os et sublimt udvalg af folk fra hele skolen,
som hurtigt kom til, at hjælpe os med at få købt nye spil til dagligstuen, lave en spilleaften med kakao og starte jagten efter giraffen
Giffel.

Horoskopudvalget:

Vi var et par stykker, der en sen aften lå og kiggede på
stjerner. Pludselig bredte en ubekvem, men forundrende
følelse sig i vores kroppe. Det var som om stjernerne
talte til os. Der gik et stykke tid før nogen sagde noget,
men vi havde alle hørt det. Vi havde hørt fremtiden. I
Horoskopudvalget ser vi det som vores pligt at oplyse
om hvad de resterende uger på Silkeborg Højskole vil
bringe eleverne. Både på godt og ondt.
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HVORFOR ER JEG SÅ TRÆT HELE TIDEN?
Af Mads Assenholt Nielsen
& Anne Wolter Meine

Klokken er 07:58, og du træder ind i spisesalen. Det er en af
de der dage. Du har en overvældende trang til at springe rengøringen over. Måske også morgensamlingen. Måske resten
af dagen, egentlig. Mens du forsøger at skovle havregrød på
en tallerken ringer klokken. Du kæmper dig hen til kaffemaskinen for at hente en kop af det sorte guld, inden det
bliver kørt tilbage i køkkenet. Mens du langsomt bliver et
menneske, slår det dig – du har været kronisk træt lige siden
du kom hjem fra studierejsen. Måske endda før det. Hvad er
gået galt? I dette review vil vi på systematisk vis gennemgå
de relevante træthedsfremmende faktorer på højskolen samt
foreslå mulige løsninger på problemet.
En udbredt myte er, at fysisk aktivitet mindsker træthed og øger
energiniveauet hos den gennemsnitlige højskoleelev. Dog taler
forskningen for, at dette er et usandt postulat. Et gennemgående
problem blandt højskolens elever er i forbindelse med dette fænomenet morgensvømning. Undersøgelser har vist en klar korrelation
mellem ugentlige timers deltagelse i morgensvømning og tendens
til søvnmangel.

Et relativt usystematisk review af den videnskabelige baggrund for træthedstendensen på højskolen
fra den - i al beskedenhed - mest lægevidenskabeligt velfunderede person på Silkeborg Højskole.

Forskning har ydermere vist, at de luftbårne chloringasser, der inhaleres under indendørs svømning, har en klar sammenhæng med
udvikling af astma2. Når chlorin inhaleres, reagerer det med proteiner i kroppen, hvorved chloraminer dannes. Dette kan volde
skade på den respiratoriske tragt; mere specifikt er luftvejene og
den distale lunge i farezonen. Både kortvarige mén samt langvarige bivirkninger såsom inflammation, remodellering og obstruktion af de øvre og nedre luftveje ses i forbindelse med inhalation af
chlorin. Den distale lunges epithel er kendetegnet af sin mangel
på basalceller, hvilket begrænser områdets mulighed for reparation
og hindring af celledød og fibrose.
I luften over poolvand findes især nitrogen trichlorid. Et studie fra European Respiratory Journal3 samt andre studier har ved
luftmålinger vist, at nitrogen trichlorid-niveauet over poolvandet
er signifikant højere end hvad der er sundt. Ydermere har studiet
vist, at selv folk, der ikke træder ned i vandet, er i risiko for astmaudvikling. Dette er meget sigende om morgensvømningens farer.

Figur 2: Grafisk fremstilling af nitrogen-trichlorid-faren i forbindelse med
morgensvømning.
Rød: Nitrogen-trichlorid i poolvandet
Lilla: Nitrogen-trichlorid i luften over poolvandet
Blå: Poolvandet

Figur 1: Sammenhæng mellem tendens til søvnmangels korrelation med morgensvømning

Ydermere kan morgensvømning gå ud over ens sociale højskoleliv.
Opprioriteres søvn, vil det ske på bekostning af aftenhygge i dagligstuen. Utallige studier har vist, at socialt liv har en klar positiv
indflydelse på sundhed, og en nedprioritering af dette frem for
morgensvømning vil fra et lægefagligt perspektiv fuldstændig negligere de sundhedsmæssigt positive egenskaber, svømning kunne
have1.
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Overtræning i forbindelse med morgensvømning øger desuden
chancen for udvikling i tendonitis i knæ og skuldre. Mere specifikt
er den såkaldte svømmers skulder en klassisk skade hos svømmere
med en lav erfaring – noget, der i høj grad karakteriserer svømmere fra Silkeborg Højskole. Skulderen består af et glideled og et
kugleled; Hhv. akromioklavikular-leddet (populært kaldet AC-leddet4), samt humeroskapular-leddet, der er det mest bevægelige led
i kroppen. Humeroskapular-leddets stabilitet af sikres normalt af
rotatormanchetten samt en række ligamenter, der holder caput humeri fikseret i cavitas glenoidalis. Ved dårlig teknik, overtræning
og/eller mangel på hvile kan leddet, eftersom det er så mobilt,
nemt kunne blive
1
2
3
4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3150158
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27385061
http://erj.ersjournals.com/content/19/5/827.full
https://www.facebook.com/anna.hjorthlarsen

FØR

EFTER

Figur 3: Makroskopisk forskel på den raske skulder og en skulder, der har været udsat for overdreven morgensvømning.

overarbejdet, hvorved der kan opstå problemer såsom tendonitis,
kapsel- og ligamentskade, bursitis, brud, og bruskskade mm.
Der kan argumenteres for, at fysiske problemer, der sandsynligvis vil opstå ved gentagende ganges morgensvømning, vil gøre
højskoleelevernes dagligdag så meget hårdere, at graden af fysisk
udmattelse og træthed stiger signifikant.

Figur 4: Sammenhæng mellem overskud til højskolelivet og grad af skulderskade
grundet morgensvømning

En anden kritisk tendens blandt højskolens elever er i denne forbindelse hækling, der ligeledes kan volde alvorlige fysiske såvel
som psykiske problemer. Grundet litteraturens mangel på empiri
i forbindelse med de sundhedsmæssige risici ved hækling, har vi
under forberedelsen af dette review udarbejdet et studie af en
række hæklende højskoleelever.
Det dobbelt-blindede, placebokontrollerede pilot-studie søgte at danne rammerne for en ny konsensus omkring farerne ved
hækling og lignende håndarbejdsformer. Studiet blev udarbejdet
i en komfortabel setting, hvor forsøgsdeltagerne i dialog med en
fagligt professionel blev udspurgt omkring deres erfaring med
hækling.
Studiet undersøgte 4 kvindelige højskoleelever i alderen 2021. Alle er af dansk etnicitet og har ingen tidligere historik ift.
stofmisbrug og afhængighed. Vi mener, at denne gruppe både
statistisk og demografisk kan give repræsentative resultater. Interviews var opdelt i tre kategorier svarende til typiske symptomkategorier ved diagnosticering af klassisk afhængighed; Beskrivelser af
hhv. psykiske, sociale, og fysiske traumer i forbindelse med overdreven hækling.

Ift. det psykologiske aspekt af hækleafhængigheden er den generelle tendens blandt forsøgsdeltagerne, at hæklingen giver en klar
følelse af utilstrækkelighed (75% af de udspurgte).
De udspurgte har forklaret dette som ”Jeg føler mig overhovedet
ikke tilstrækkelig”, ”Man kan altid hækle en bedre klud”, og ”Når jeg
endelig har hæklet en god sok, så er der en af de andre, der har hæklet en
sovepose.”
For at citere Christian Hjortkjær, anerkendt ekspert i utilstrækkelighed: ”De unge piger føler, at hvis bedre er muligt, så er godt ikke
godt nok.”
Forsker E. Stie har i forbindelse med studiet udtalt, at hun
dagligt ser unge, sårbare piger i sin klinik. ”De har opgivet familie,
venner og uddannelse for hækling. De leder konstant efter et fix i form af at
lægge en ekstra maske. Men den ekstra maske er bare aldrig nok”.
Ligeledes er koncentrationsbesvær et udbredt problem blandt
forsøgsdeltagerne (100% af de udspurgte). Flere har beskrevet,
at de ofte forlader morgensamling uden at have hørt ét eneste
ord. Negative følelser som jalousi opstår også. Dette ses især i
korrelation med følelse af frustration over manglende hækleevner.
25% af de udspurgte beskrev desuden en decideret forringelse af
livskvalitet efter at have påbegyndt hækling.
Resultaterne viser derudover, at hækling har en række negative sociale konsekvenser. 75% af de udspurgte omtaler følelse af
social isolation og ensomhed, mens benægtelse af problemet samt
økonomiske udfordringer grundet overdrevent garnforbrug også
gør sig gældende.
Mest foruroligende er dog de fysiske traumer, hækling medfører. 100% af de udspurgte oplever klassiske afhængighedssymptomer som søvnløshed, mens abstinenser og tremors også gør sig
gældende hos så godt som alle udspurgte (75%). De udspurgte
oplever også nedsat immunforsvar, manglende appetit, og øget
tendens til gråd. Det er alment kendt, at disse alle fremmer træthed
og mindsker overskud til dagligdagens højskoleliv.
Ydermere oplevelser 100% af de udspurgte smerter i hænder
og håndled, mens der endda ses infektion i håndleddet grundet
hækling.
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Figur 5: Årsagssammenhængen mellem hækling og smerter i hånden.

Opsummerende har hækling alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser. Symptomerne er klart sammenlignelige med klassisk narkotikaafhængighed, og især fysiske symptomer gør sig gældende
hos de udspurgte. Disse har alvorlige træthedsfremmeste konsekvenser, og af denne grund bør et forbud mod hækling overvejes.
Om end morgensvømning og hækling kan anses som værende de
mest kritiske årsager til overdreven træthed på højskolen, er der
andre væsentlige faktorer, der negativt influerer elevernes energiniveau. Af omfangsmæssige årsager vil disse kun kort belyses,
men der opfordres til videre forskning i emnerne. Ulemperne ved
vegetarisk kost bør først og fremmest overvejes. Der kan argumenteres for, at vegetarisme ikke nødvendigvis har sundhedsskadende følger, men hos den travle højskoleelev kan de næringsmæssige mangler, kosten har, nemt lede til diverse problemer. Ved
at leve efter vegetarisk kost kan højskoleeleven risikere at mangle
protein, B12-vitamin, calcium, vitamin D, mm. Disse kan naturligvis fås andetsteds, men oveni morgensvømning og hækling bliver
dette en stor udfordring at holde styr på. Vi anbefaler derfor at
simplificere sin kost og leve af en sund, nærende blanding af kød,
kartofler og sovs, eventuelt med lidt grøntsager til.
En anden problematik er fænomenet højskoleflirts. Et væsentligt fagterm er her den såkaldte trefoldige træthed, der beskriver situationen hvori en person har en højskoleflirt
overnattende, mens roommaten sover i samme værelse.

Figur 6: Grafisk fremstilling af hvordan trefoldig træthed spredes fra
værelse til værelse
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Fænomenet er yderst kritisk for alle involveredes helbred,
da der i værste tilfælde ikke vil forekomme søvn overhovedet. Væggenes mangel på effektiv lydisolation er dels også
en problematik i denne forstand, eftersom søvnløshed grundet overnattende højskoleflirts har stor smittefare for de omkringliggende værelser. Det kunne fra højskolens side overvejes, om der skulle lægges et budget til bedre lydisolation.
Efter en omfattende vurdering af litteraturen samt vores forskningsresultater, vil vi til sidst fremlægge et forslag, der kan rette op
på træthedsproblematikken.
Først og fremmest bør morgensvømning, hækling og vegetarisk kost forbydes, de disse klart bidrager til mangel på koncentration, social isolation, ensomhed, sportsskader, fejlernæring og
– selvfølgelig – træthed.
Om der bør lægges et budget for øget lydisolation på værelserne kan diskuteres. Projektet vil være omfattende både tidsmæssigt og økonomisk. I stedet foreslås, at budgettet flyttes til
Cafe-udvalget. Forskningen taler for, at dans – en tendens, der
ofte ses i forbindelse med fester – har en klar sundhedsfremmende kvalitet, mens aktiviteten kendetegnes af et langt bredere spektrum at bevægelsesmuligheder ift. svømning. Således mindskes
chancen for at udvikle slidskader. Desuden undgår man de giftige
chlorin-gasser. Skolens festlokale tilbyder ydermere nem adgang til
udendørsarealer, hvorved eleverne kan få frisk luft.
I forhold til træthedsproblematikken vil alkoholindtagelse i
forbindelse med fest have en klar søvnfremkaldende virkning. Alkohol er et molekyle, der – meget gavnligt – kan passere blod-hjerne-barrieren. Mere specifikt har ethanol en antagonistisk virkning
på ADH-frigivelse, der under normale forhold tilbageholder vand
i nyrerne. Ved indtagelse af alkohol vil man således tisse mere og
blive dehydreret, hvorved man får nemmere ved at falde i søvn. I
kombination med natmad og vand inden sengetid kan dette have
klart gavnlige virkninger på søvnløshed grundet angst i forbindelse med hækling. Ydermere fremmer indtagelse af alkohol sociale kompetencer, hvorved selv de mest generte højskoleelever
kan tage del i højskolefællesskabet og finde fornyet energi der.
For at samle op på hele artiklen kan vi til sidst sige, at træthed kan
skyldes mange ting. Højskolelivet er kaotisk, og det er svært at
finde hoved og hale i, hvad der egentlig er gode investeringer af
ens tid og energi. Denne artikel forsøger ikke at give et fuldstændig
konkret svar på dette, men forsøger blot at sætte fokus på emnet
og opfordre til videre forskning.
Én ting er dog sikker; du har ikke drukket nok. ■

DET BÆREDYGTIGE TOILETBESØG
At leve bæredygtigt handler ikke kun om at spise falafler, købe tøj i genbrug og plante mos på taget, det
handler ligeså meget om at blive bevidst om sit (over)forbrug. Uden at skænke det en tanke ødsler vi hver
dag massevis af ressourcer væk. Det betyder ikke, at vi nødvendigvis skal omlægge hele vores hverdag,
selv små ændringer i vores adfærd kan gøre en kæmpe forskel. Start eksempelvis med dit toiletbesøg. Ved
at følge den step by step guide til det bæredygtige toiletbesøg kan du spare atmosfæren for en masse
CO2, begrænse nedskæringen af træer og reducere spildet af vand.

2. BRUG MINDRE TOILETPAPIR

1. DROP LYSET

Du har nu gjort din gerning og skal til den
kedelige del: at tørre dig. Produktionen af toiletpapir koster hver dag omkring 27.000 træer,
og der bruges omkring 140 liter vand til produktion af en enkelt rulle toiletpapir. Forsøg
derfor så vidt muligt at begræns dit forbrug
af toiletpapir. Et godt sted at starte er at folde
toiletpapiret i stedet for a krølle det.
Psst rygterne siger, at Christian
Hjortkjær formår kun at bruge
3 stykker toiletpapir.

Du træder ind på toilettet og skal
lige til at trykke på lyskontakten, da
du opdager, at du jo sagtens kan se –
halleluja! Det lys, der strømmer ind
gennem vinduet, er i dagstimerne
nemlig nok til at oplyse toilettet. Så
overvej lige næste gang om du kan
få gennemført dit toiletbesøg uden
brug af lyspære.

3. BRUG DET LILLE SKYL

Det er tid til at få skyllet ud - se ned i toilettet og
vurder. Langt største delen af gangene vil det være
nok med det lille skyl. Til et stort skyl bruges 6 liter
vand, mens et lille skyl kan gøre det for det halve,
3 liter. Udskifter du et stort skyl med et lille skyl
en gang om dagen, kan du således spare 1.095 liter
vand om året. Undlad desuden at putte snotpapir
og lignende i toilettet for derefter at skylle det ud,
smid det i stedet i (papir)skraldespanden.

5. TØR HÆNDERNE I PAPIR

4. VASK HÆNDER I KOLDT VAND

Turen forsætter videre til håndvasken.
For inden du igen vender tilbage til
hverdagen uden for toiletdøren, skal
du have vasket dine hænder rene for
bakterier. Vandets temperatur har ingen betydning for,
hvor mange bakterier man kan fjerne med håndvask.
Men til gængæld koster det i CO2-regningen at varme
vandet op. Vask derfor dine hænder i koldt vand,
på den måde vasker du også dine hænder rene for klimasynd.

Nå nu er du så nået til det evige
dilemma: ”Skal jeg bruge
papirservietterne, eller er det
bedst at lade håndtørreren
gøre arbejdet” Undersøgelser viser,
at en papirserviet koster mellem 2 og 4 gram
i CO2-regnskabet, mens en automatisk
håndtørrer tur på 30 sekunder koster 10 gram CO2. Svaret
på dilemmaet er derfor at bruge papirservietterne men ikke
mere end 2. Har du muligheden for at bruge et håndklæde,
er dette dog at foretrække.
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DET BEDSTE OG
På disse sider har vi bedt
hvad der er det bedste og

Af Emilie Mathilde Berner
og Emma Lykkegaard Stie

"At der hele tiden sker ting, og der er kaffe =
gratis energi"
"At jeg er i en ramme, hvor jeg ikke kan nænne at spilde
mit liv"

"At jeg bliver udfordret
på mine holdninger"
"At jeg føler mig som en del af et fælleskab"
"At jeg, og alle andre, er her fordi vi vil"
"At tilbringe alle døgnets timer sammen med de fantastiske mennesker her! Og at der hele tiden sker noget
spændende og morsomt, derfor har man også fået fomo
(fear of missing out)."

"At jeg fra første dag fortæller
min rumbo, jeg lige har mødt,
om en af mine største bekymringer"
"Hyggen"
"Det bedste ved at gå på højskole er, alle de oplevelser/
aktiviteter vi laver og får sammen, og derved får en masse
fede oplevelser tilfælles både på godt og ondt. Det bedste
ved at gå på højskole er, at alle er accepteret og respekteret uanset, hvor skør eller kantet man er. At vi har en ånd
på skolen, som er hjælpende - hvis nogle har brug for et
lille klem eller en snak, så er der altid nogle som vil ligge
skulder til og imødekomme ens problematikker."
"At man glæder sig til at stå op hver morgen, fordi der
altid er fede ting på programmet og søde mennesker over
det hele"

"At jeg får sat mit liv derhjemme i perspektiv"
"Hyggen og det at der altid er nogle at være sammen med"
"Maden"

"No pressure, just talking, eating,
singing, parties, new experiences"

"At jeg føler mig hjemme"
"At få venner for livet"
"At jeg klinger så godt med folk der er så forskellige fra
mig"
"Aktiviteterne"

"Det bedste er, at der er plads til alle. Det er så utroligt,
hvor hurtigt man lærer hinanden at kende og danner nogle
virkelig gode venskaber"
"Fællesskab og frihed til at være den man er eller gerne
vil være"
"De fantastiske venskaber"
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"At der altid er noget at lave"
"At alle mennesker er åbne og klar på at lære hinanden at
kende. Både den gode og dårlige side - man bliver accepteret for den man er"
"Menneskerne"

DET SVÆRESTE
alle elever om at svare anonymt,
det sværeste ved at gå på højskole

"Det sværeste er, når jeg er for træt til at deltage"

"Menneskerne"

"At højskole altid skal være fedt"

"Det sværeste ved at gå på højskole er, at det tit kan være
overvældende med så mange mennesker på samme sted,
og at det sommetider er svært at finde ro."
"Always being surrounded by a lot of people"

"Det sværeste er at leve op til mine egne forventninger"

"Følelsen af at
kunne være
"At fucking hækle" ensom selvom
man er omringet
af mennesker "
"At jeg er bange for, jeg ikke bliver tæt nok med folk til at
vores venskab holder efter semesteret"
"At kunne vedligeholde det liv og de venskaber der er
udenfor højskolen"

"At overskue hvad der skal ske bagefter"

"Det at føle sig ensom, når man er omringet af mennesker"

"Det sværeste er at være ked af det og frygte at man går
glip af ting"

"Søvnmangel"

"At være bange for at gå glip af noget, og at nogen har
det sjovere end en selv. Man vil gerne have 100% ud af
hvert øjeblik, og det er lidt stressende"

"At tilbringe alle døgnets timer sammen med de fantastiske mennesker her! Det kan til tider blive lidt meget og
man trænger virkelig til tid for sig selv... Og så savner jeg
familie og venner hjemme en hel del!

"At folk enten synes jeg er
for meget eller for lidt"
"At acceptere at man er træt, og egentlig mest har behov
for at hvile lidt i eget selskab."
"Ensomheden"
"De to første uger og når ensomheden rammer"

"At sidde hver morgen i foredragssalen og synge fællessange, selvom jeg fucking hader dem."
"At jeg er bange for ikke at få nok ud af det"

"FOMO"
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HAR DU KIGGET
Temaugen stod i bæredygtighedens tegn. En af de største
problematikker vi blev præsenteret for er vores enorme
overforbrug. Hvordan lever vi
vores liv mest bæredygtigt og
hvad kan vi gøre som forbrugere? Genbrug er en oplagt
mulighed for at få opfrisket
garderoben uden at bidrage
til overforbruget. Så vi gik på
jagt i vores venners klædeskab
for at se hvad de havde fundet
genneren.
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I GENNEREN?
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ARKIVROTTEN
Arkivrotten er et tilbagevendende fænomen i Silkestof. Arkivrotten er den, der
graver i højskolens gamle arkiv. Arkivrotten finder kuriosa og memorabilia.
Og lægger det til skue uden kommentarer. Nogle gange er ganske enkelt
for at bringe historen op til nutiden. Andre gange er det udvalgte en
direkte kommentar til det, der rører sig på højskolen.
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Rotter af Simone Rugholm Hindsberger
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I BAD MED BILDE
Anna Bilde forsøger at gå mere bæredygtigt i bad. Her er nogle eksempler på bæredygtige alternativer til
de produkter, de fleste af os bruger.

1.
En håndlavet tørbørste, jeg har købt i en lille butik i Buda9.
Min nye parfume fra Zarko er produceret og flasket i Danpest. Den fungerer sådan, at man børster hele sin tørre kropmed
mark. Den kan nok ikke prale af, at være parfumefri, men til genden for at fjerne døde hudceller, og så er det godt for blodomløbet
OG den kan bruges igen og igen uden at belaste miljøet yderligere.

gæld er transporten fra den ene ende af verden til den anden sparet.

2.
Ren kokosolie, som jeg bruger som make-up fjerner. Det er
10. En metalskraber, som faktisk ikke er min, men Julies. Det
uden tvivl den bedste (og billigste) make-up fjerner, jeg nogensiner den næste investering, jeg skal lave. Du køber en skraber, som
de har brugt, og så kan man tit købe det i glasbeholdere – win! (…
hvis altså man går efter at spare plastik)

du ikke behøver skifte ud resten af livet, og så skifter du barberbladene ud i stedet. Der er SÅ mange penge at spare – og du kan
samtidig spare miljøet. Hvor fedt er det lige?

3.
Min nyeste tilføjelse til samlingen er min shampoobar, som
jeg har købt i Heksekosten i Silkeborg. Det er samme koncept
11. Hjemmelavet læbepomade af kokosolie, bivoks, sheasmør
som en fast håndsæbe, bare til håret. Det lyder som om, jeg lyver,
og pebermynteolie. Meeega nemt at lave, og så virker det endda,
men den er god nok: Det er den bedste shampoo, jeg nogensinde
har haft.

og du har det fulde overblik over, hvad du putter på din krop.

12. Endnu et produkt, der er hentet med hjem fra Marok4.
Et lille glas med hæklede rondeller. De fungerer super godt
ko: En kropssæbe med Aloe Vera. Du kan købe faste kropssæber
til at fjerne neglelak, og er også gode til at tage makeuppen, men
mange steder – der er for eksempel et stort udvalg i Heksekosten i
er dog lidt hårdere ved huden end vatrondeller. Et alternativ er at
købe/lave nogle i blødt bomuldsstof.

Silkeborg - og når du køber en fast sæbe, sparer du alt det plastik,
flydende sæber er pakket ind i.

5.
Savon Noir/Black Soap fra Marokko er et peelingprodukt
13. En natursvamp, jeg bruger sammen med min sæbe, så det
(det vil sige at man bruger det til at fjerne døde hudceller), som
skummer lækkert på hele kroppen.

8.
En bambustandbørste – dét er i hvert fald et let sted at starte.
De kan fås i både Føtex og normal, og er man ikke så meget til
bambus kan man også få plastikagtige tandbørster, som slet ikke
er af plastik, men faktisk er bionedbrydelige.

15.

En børste fra samme sted som tørbørsten. Det smarte
med en naturbørste til håret er, at den fordeler de olier, der er i
bunden af håret naturligt ud i resten af håret, i stedet for at tilføje
nye.

E: Maya
F: Kajsa
G: Mathilde Astrup
H: Victor
I: Emilie

6 + 7.

Arganolie fra Marokko. Kan også sagtens købes i
Danmark. De her olier er det eneste creme, jeg bruger. Både i ansigtet og på kroppen, og så fungerer de desuden fremragende som
hårolie. Og kan du gætte hvad jeg skal til at skrive? Du har ret! Jeg
har aldrig før brugt noget, der var bedre.

14.

Pebermynteolie sparer dig foa at købe halstabletter og næsespray. Et par dråber ned i halsen åbner op og fjerner hosten for
en stund og hvis du holder den under en forkølet næse, kan du
pludselig trække vejret igen.

Løsning til "Kend dit smil":
A: Malthe
B: Marie Bagge
C: Mads Tranemose
D: Emil Westmark

er blevet brugt i hammambadene i Marokko i uendelige tider.
Din hud føles som en babys efter en behandling, og det er næsten umuligt at opstøve en rigtig black soap, som ikke er naturligt
produceret! Min version er hentet ned fra en bjerglandsby af min
Airb’n’b-vært, men det kan godt købes i Danmark også.
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DO YOU KNOW YOUR FELLOW STUDENTS?
Af Emma Tang Bak,
Emilie Berner
& Anne Meine

You may know all your fellow students by name and appereance
but how much do you really know about their eating habbits, way
of dressing and how they decorat their room. In this edition we have
visited one of the international students. Can you guess who?

Liese

The student uses this
hairstyling product to
fix her bed hair. She
really likes it because
of the smell of mixed
berries.

Snacks

The student likes
snacks and has
brought different
kind of them
from her home
country. (Just in
case she didn’t
like the food).

Sweaters

The student expected the weather in
Denmark to be pretty cold and cloudy, and therefore she brought a lot of
sweaters. But so far, she actually likes the
weather in Denmark, especially that she
often can see the beautiful sky.

Books

The student’s favorite book is ”Shio no machi” by Hiro
Arikawa. The book is about romance, but she also likes
mysteries.
The student used to take Spanish class at her university
because she likes the Spanish sound so much. Her plan
was to study Spanish in her spare time here at the Højskole, but she always wants to do other stuff in her spare
time.
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Dry cookies

The student really likes the
Danish cookie ”kammerjunker”, even though it
makes her mouth very dry
- maybe she should try it
together with koldskål?

Lunch

This is a picture of the student’s lunch.
As you may see, the student has since the
sustainable week been vegetarian.

Guilty
pleasure
The student’s favorite ritter sport
is strawberry
yoghurt?!

Nivea

As you can see Nivea is the student’s preferred skincare product.

That was all the hints, you get. Now it is time for the big question: who is the secret student? Below you will
find three options. Mark with an x, who you think it is.

Hanin

The first option is Hanin. Hanin lives in
Bethlehem, Palestine. She loves to draw
and make art, and her plan for the future is to finish her study as a Graphic
Designer. She has two siblings, an older
brother, and a younger sister.

Hailey

Second option is Hailey. Hailey is from
Vietnam. She lives in an old apartment
in Ho Chi Minh city together with some
of her friends. In her spare time she
plays badminton. In the future she wants
to study and work in education.

Keiko

Last option is Keiko, who is from Japan. Keiko likes to play tennis with her
family. If she is not playing tennis she
likes to watch movies, sing karaoke, or
go for a walk.
Her dream is to teach Japanese in different countries, and to get married when
she is around 30 years old.
Løsning side 3
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