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Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af hverdagen 
Den langsomme opvågnen til den  
kendte udsigt 
der alligevel ikke er helt så kendt 

Dette er et citat fra den danske dig-
ter Dan Turèll, som jeg vil indlede 
med i årsskriftet 2020 for Asmild-

kloster Landbrugsskoles elevforening. 

Ja, jeg ved ikke med dig, kære medlem, 
men jeg savner hverdagen. Det lyder må-
ske kedeligt og trivielt, men på et tids-
punkt har man fået nok. Vi er i skrivende 
stund ni måneder henne i Covid-19. Alle 
har fået en ny hverdag. Når der sker så 
drastiske ting, som pandemien bringer 
med sig, så kommer man til at savne 
hverdagen og tænke på, hvad man ikke 
kan og må.  

Det bliver godt igen
Vi har i elevforeningen ikke kunnet sam-
le gamle elever og jubilarer på Asmild-
kloster. Det har været godt gammeldags 
træls. Hvem kan ikke huske de snakke 
og grin, der flyver ud i lokalet, når I har 
været på skolen til fest. Det har ikke 
været muligt i år. Alt har været planlagt 
og så aflyst i sidste øjeblik på grund af 
smittefare. Jeg håber, at I alle er klar til 

at bakke op om de arrangementer, der 
vil komme i fremtiden. Vi og skolen er 
klar til at tage imod jer alle med åbne 
arme.  

Mange af jer har en baggrund i land-
bruget. Måske er det mange år siden, 
I skiftede til noget andet. Men jeg tror 
stadig, der sidder en landmand gemt et 
sted i kroppen. Er du i tvivl, så kør ud i 
sommerlandet i høsten. Der vil de fleste 
straks mærke, hvad der er så specielt 
ved denne årstid. De fleste vil få minder 
om en travl høst med mange og lange 
timer i mark og stald. Sådan er det sta-
dig. Men husk at passe på jer selv og de 
ansatte. Der har igen i år været dødsfald 
og alvorlige arbejdsulykker.  

2020 i landbruget
Årets høst 2020 var historisk let. Det var 
fantastisk at kunne køre 12 dage i træk 
uden regn. Høsten var afslutning på et 
rigtig godt år i marken. Dansk landbrug 
er kommet godt igennem 2020. Grisen 
har haft et fantastisk år med gode priser, 
på trods af at der var lagt op til en kæm-
pe prisfest, som afrikansk svinepest dog 
fik lagt en dæmper på. Mælkeprisen har 
været til at leve med, og det ser ud til, at 
det bliver lidt bedre her i slutningen af 
året. De eneste i landbruget, der virkelig 

er ramt, er minkavlerne. Jeg er en af de 
1100 minkavlere i Danmark. Det er ikke 
en god periode lige nu. Vi ser med stor 
frygt på fremtiden. Jeg håber og tror på, 
at branchen overlever til trods for de dy-
stre udsigter.  

Tak for samarbejdet
Jeg vil gerne sige en stor tak til bestyrel-
sen for arbejde og webmøder. Også en 
taknemmelig tanke til de to gode, gamle 
lærere Inger Møller og Svend Thorsen.  

Hermed ønskes alle medlemmer og de-
res familier samt alle ansatte på Asmild-
kloster Landbrugsskole en glædelig jul, 
som jeg håber, bliver så tæt på hverda-
gen som muligt. 
Jeg holder af hverdagen … 

5Årsskrift 2020
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EN SKELSÆTTENDE DAG FOR MINKAVLEN I DANMARK
FORSTANDERENS KLUMME ✒ LARS MØGELBJERG ANDERSEN, FORSTANDER

Onsdag den 4. november 2020 kl. 
16.03 blev skelsættende for en 
del af vores landbrug. Statsmini-

ster Mette Frederiksen annoncerede, at 
alle mink skulle aflives. 

For os på Asmildkloster Landbrugs-
skole var det chokerende – en helt tom 
fornemmelse og ikke til at tro på. Hvem 
kender ikke en minkavler, en familie der 
er tilknyttet erhvervet eller en elev på 
skolen, som har familie, eller selv er un-
der uddannelse med mink som speciale. 

At opleve, at de mennesker, som har lagt 
deres liv og sjæl i erhvervet gennem et 
helt liv og generationer, udsættes for 
denne beslutning er én ting. Måden det 
skete og sker på i disse dage, og udsig-
ten til at beslutningsgrundlaget er uigen-
nemsigtigt, at kompensation og erstat-
ning er usikker, og at lovgrundlaget er 
mangelfuldt, gør det blot endnu værre. 

Det gør ondt, når nogen, vi har kær, bli-
ver ramt på denne måde. At se de ramte 
familier fortsat tager ansvar og er en del 
af løsningen er imponerende og afkræ-
ver respekt og anerkendelse fra os alle.
Vores tanker og håb for en snarlig og for-
svarlig løsning går til alle avlere og deres 
familier. 

Hvad sker der lige?
Denne klumme skrives i en tid, hvor ikke 
meget er som normalt. 

Covid-19 raser, minkerhvervet er beslut-
tet afviklet af Danmarks regering, der er 
konstateret fugleinfluenza i vildtlevende 
fugle, svinepesten står sydvest for Dan-
mark, EU omlægger landbrugets støtte, 
renten er mere end negativ, og alligevel 
skal vækstfonden bede nyetablerede 
om ni procent i rente og meget andet.

”Verden er af lave”, ville nogle sige, men 
udsagnet tilhører oprindeligt sure gamle 
mænd, som ikke vil forandring, og som 
synes, at alt var bedre i gamle dage.

På Asmildkloster Landbrugsskole ar-
bejder vi hver dag hårdt på at levere 
uddannelse af den gode landmænd og 
samtidigt følge med og gå foran. I den 
tid vi lever i lige nu, er det en kæmpe ud-
fordring.

Vi på Asmildkloster og alle os i Dan-
marks landbrug får brug for at hænge i 
og dyrke og bruge det fællesskab, der 
kendetegner skolen og hele landbrug-
serhvervet. Fællesskabet kan understøt-
te de udfordringer, vi og vores erhverv 
står i. Et stærkt fællesskab vil sammen 

På Asmildkloster Landbrugs-

skole arbejder vi hver dag 

hårdt på at levere uddannel-

se af den gode landmænd 

og samtidigt følge med og 

gå foran. I den tid, vi lever 

i lige nu, er det en kæmpe 

udfordring.
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med vedholdenhed, optimisme og ejer-
skab bringe os videre mod nye mål og en 
ny fremtid – og det behøver vi.

FN’s 17 verdensmål – nu med et  
træningscenter og inkubationsmiljø 
Verdensmålene er ikke nye. Men det er 
langsomt ved at gå op for mange, at vi 
må arbejde og tænke anderledes i frem-
tiden. FN’s 17 verdensmål er et godt bud 
og en oplagt platform for dette arbejde.

Vi vil på Asmildkloster deltage i projekter 
nationalt og internationalt, hvor udvalgte 
verdensmål er i fokus, og vi vil i vores 
daglige undervisning lade verdensmå-
lende inspirere os og give sparring ind 

i måden, vi ser og tænker fremtiden på.
Og så har vi taget skridtet ekstra og er 
blevet en del af FN17 Inkubation og Bu-
siness. Et center der med udgangspunkt 
i Viborg Kommune vil støtte små og mel-
lemstore virksomheders vej til at trans-
formere sig og udvikle nye bæredygtige 
virksomheder og forretningsmodeller, 
som kan give succes i fremtidens mar-
keder.

Vi er alle landmænd
Vi spiller måske ikke Oddset hos danske 
spil – men vi er alle landmænd. 
EUD, EUX, Afkortet forløb og EUV. Kær 
uddannelse har mange navne. På As-
mildkloster og i landbrugserhvervet 

byder vi jer alle velkommen. I har valgt 
et fedt erhverv – en spændende uddan-
nelse med masser af udfordringer og 
muligheder. Vi er alle landmænd, og vi 
har valgt en fælles interesse – at foku-
sere på vores indbyrdes forskelle giver 
ingenlunde mening. Lad os fokusere på 
vores fælles interesser og dyrke disse – 
det giver mening.

Vi kan rent faktisk være stolte af, at vi 
har en uddannelse, der giver mange 
muligheder for at gå i gang – her har 
landbrugsskolerne og erhvervet været 
dygtige – lad os blive ved med det og 
fortsætte den trend. 

Vi har praktikpladsgaranti
Vores landmænd er danmarksmestre i 
at uddanne elever og indgå uddannel-
sesaftaler. Det har vi altid været. Vigtigt 
nu er, at vi fortæller omverdenen dette. 
Vi har praktikpladsgaranti.

Det betyder, at et vores elever kan være 
sikre på at kunne gennemføre hele ud-
dannelsen. Især for landbrugselever er 
det vigtigt, at der ikke er skolepraktik 
i uddannelsen. Du kan kun blive land-
mand, hvis du samarbejder med en land-
mand og har en uddannelsesaftale.

De unges karrierevej
I efteråret 2019 arrangerede elevfor-
eningen fest på Asmildkloster. Det var 
som sædvanligt en god fest – en fest 
af den type vi meget snart trænger til at 
gentage.

På et tidspunkt stod jeg udenfor med 
en flok, som blev uddannet landmænd i 
2014/15. Vi taler om, hvad de laver i dag. 
De har en uddannelse, der er god. Andre 
kender landmænd som hårdtarbejden-
de, de tager ansvar, de giver den gerne 
en ekstra skalle, og de er god arbejds-
kraft – hvem ønsker sig ikke det?

Og her kommer så udfordringen; alt for 
mange af dem, jeg taler med til festen, 
arbejder ikke i landbruget.

Vi taler om hvorfor, og her er der gode 
grunde til forskellige valg. Men der er et 
men ... For mange forlader vores erhverv, 
og vi skal have fundet ud af, hvorfor og 

ikke mindst hvordan vi kan fastholde og 
udvikle erhvervets unge mennesker.

Dansk Landbrug har noget unikt, som 
andre uddannelser og fag misunder os. 
Vi har fagskoler med landbrugets egne 
faglige uddannelser såsom: Landmand 
med husdyr eller planter som speciale, 
landmand som kan starte direkte fra 
folkeskolen på et uddannelsesforløb 
med eller uden gymnasiale fag (EUD el-
ler EUX), landmand der starter efter at 
have været i gymnasiet i tre år (afkortet 
forløb), landmand der er over 25 år og 
starter uddannelsen som voksen (EUV).

Dansk Landbrug har en fordelsuddan-
nelse. Dem er der 37 af i Danmark og 
Landbrugsuddannelsen er den ene. Det 
betyder, at der er frit optag og gode be-
skæftigelsesmuligheder inden for fag-
området, og det kan give de landmænd, 
der indgår uddannelsesaftaler en øko-
nomisk gevinst – omend der ikke er tale 
om en bondegård.

Dansk Landbrug har som de eneste i 
Danmark egen lederuddannelse som 
produktionsleder og agrarøkonom de-
signet til erhvervet og udviklet i samar-
bejde med erhvervet.

Vågn op arbejdsgivere og landmænd! Vi 
har brug for de unge, og vi har brug for, 
at de bliver lidt længere i landbruget.

Operation Carpe Diem
Asmildkloster Landbrugsskole arbejder 
løbende med skolens udvikling. 

Havde det været en militæroperation var 
navnet måske ’Operation Carpe Diem’. 
At gribe nutidens muligheder og bringe 
dem ind i en endnu ukendt fremtid er 
motiverende og skræmmende på sam-
me tid.

Om vi lykkes, vil tiden vise. Fremtidens 
landbrug, uddannelse, skole, teknologi, 
forbrugertrends, politik, rekruttering, 
digitalisering og meget mere indgår i ar-
bejdet. Vi tror på handling, og at strategi 
er det, vi gør. Følg med i de kommende 
år og se, hvad vi gør.

Ingen skole uden gode elever og med-
arbejdere. 2020 har været meget udfor-
drende og er det fortsat. Tak til alle der 
har været med til at gøre Asmildkloster 
til et godt sted at være – lad os fortsæt-
te dette arbejde.

Vi glæder os til at tage fat i det nye år og 
dets mange muligheder.

Glædelige jule- og nytårshilsner

Lars Møgelbjerg Andersen, forstander

Vågn op arbejdsgivere og 

landmænd! Vi har brug for 

de unge, og vi har brug for, 

at de bliver lidt længere i 

landbruget.

Lars Møgelbjerg Andersen
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NÅR MENNESKET ER I CENTRUM
VESTERGAARD LANDBRUG KÅRET SOM ÅRETS LÆREPLADS ✒ KIRSTINE MØGELBJERG ØSTRUP

Årets læreplads går til Vestergaard 
Landbrug, hvor det er elevens 
faglige og personlige udvikling, 

der er i centrum. 

– At opleve den tillid, der blev givet, fik 
mig helt klart til at vokse med opgaver-
ne. Det har gjort mig flere meter højere, 
og gjort at jeg er blevet mere selvsikker i 
mange af de ting, jeg gør.

Ordene står skrevet i den indstilling til 
Årets læreplads, som EUX-elev Jacob 
Højlund har skrevet om Vestergaard 
Landbrug og Henrik Ruhoff. Indstillingen 
blev til en sen aften på et værelse på As-
mildkloster.

– Jacobs indstilling var velmotiveret, 
og man kunne mærke, at her er en læ-
replads, der har gjort en stor forskel for 
eleven, både fagligt og personligt. Nær-
vær, menneskelig varme og ydmyghed 
hos læremestrene kombineret med det 
gode landmandskab, som bliver vide-
regivet til næste generation, var også 
baggrunden for valget, siger Lars Mø-
gelbjerg Andersen, forstander på As-
mildkloster Landbrugsskole. 

Kåringen af Årets læreplads sker nor-
malt til elevernes dimissionen. Det sat-

ÅRETS  
LÆREPLADS

te Covid-19 dog en stopper for. I stedet 
blev Henrik Ruhoff overrasket på en al-
mindelig arbejdsdag. 

– Vi havde slet ikke skænket det en tan-
ke, at der var nogen, der kunne finde på 
at indstille os. Jeg synes jo ikke, at vi 
har gjort noget særligt. Men det er der 
så andre, der synes. Det er en enorm 
anerkendelse at få. Og ikke kun for mig 
og min hustru, men lige så meget for de 
ansatte, siger landmand Henrik Ruhoff. 
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Tag udgangspunkt i den enkelte elev
På Vestergaard Landbrug har man den 
indstilling, at eleven skal opleve så man-
ge aspekter af landbruget som muligt.

– Du tager ikke en elev for at få billig ar-
bejdskraft. Du påtager dig ansvaret for 
at lære et menneske det, du ved, og det, 
du kan. Så meget du kan på et år, og så 
mange forskellige arbejdsopgaver som 
muligt, siger Henrik Ruhoff.

Derfor har Jacob Højlund gennem sin 
elevtid både malket køer, kørt i marken, 
passet kalve og meget mere. Han har 
samtidig haft muligheden for at få mere 
ansvar og bevæge sig i den retning, han 
selv synes har været interessant.

Jeg synes jo ikke, at vi har gjort 

noget særligt. Men det er der så 

andre, der synes. Det er en enorm 

anerkendelse at få. Og ikke kun 

for mig og min hustru, men lige så 

meget for de ansatte.

Henrik Ruhoff

– Man får lov til at tage ansvar, og det 
lærer man en masse ved. Så kan det 
godt være, at det er en udfordring, men 
når du lykkedes med opgaven, så vokser 
man lidt. Jeg tror, at det er vigtigt, at folk 
får lov til at udvikle sig. Man er nødt til at 
sige, nu har vi den her person, og hvor-
dan får den person mest ud af at være 
her, siger Jacob Højlund.

– Ja, man skal tage udgangspunkt i per-
sonen, supplerer Henrik Ruhoff.

Derfor er der heller ikke noget, der på 
Vestergaard Landbrug hedder ’elevar-
bejde’. Man løfter i samlet flok. Og det 
er en vigtig pointe ifølge Jacob Højlund.

– Og Jacob har nok følt, at han var vel-
kommen og værdsat. Det håber jeg.

– Ja, ellers var jeg her ikke endnu, siger 
Jacob Højlund, som efter sin EUX-ud-
dannelse arbejder på Vestergaard Land-
brug, indtil han finder ud af, hvad der 
skal ske i fremtiden. 

Giv landbruget videre
Hvert år kan dimittenderne indstille de-
res læreplads eller virksomhed til Årets 
læreplads. Det er ifølge forstanderen 
på Asmildkloster Landbrugsskole, Lars 
Møgelbjerg Andersen, vigtigt at elever-
ne får muligheden for at anerkende et 
landbrug, som skaber gode rammer ude 
på lærepladserne.

– Gode lærepladser skaber gode land-
mænd. Dygtige ejere, ledere og faglær-
te er med til at give det gode håndværk 
videre til næste generation i landbruget. 
Det vil vi gerne sætte fokus på med kå-
ringen af Årets læreplads. Og netop det, 
at vise den næste generation at landbru-
get er værd at gøre til sin levevej, er vig-
tigt for Henrik Ruhoff.
– Man skal sørge for at tale landbruget 
op og kunne formidle, hvorfor man sy-
nes, at det er spændende, og vise, at 
man godt kan få en hverdag og et liv 
uden for landbruget til at fungere. 

Noget tyder på, at det har virket, for i sin 
indstilling har elev Jacob Højlund skre-
vet følgende:

– Da jeg startede hos Henrik, havde 
jeg på ingen måder ambitioner om at 
blive selvstændig landmand, men efter 
mødet med ham og oplevelsen af den 
kultur, der var på arbejdspladsen, har 
jeg helt klart ændret mening. I dag er 
ambitionerne helt klart på sigt at blive 
selvstændig, hvis en økonomisk attrak-
tiv mulighed byder sig.

– Det, synes jeg, er vigtigt, at læreplad-
serne gør noget ud af. For hvis du altid 
får de dårlige opgaver og altid bliver be-
handlet som den, der er nederst i hierar-
kiet, så ender folk med at brænde ud, og 
så stopper de med af være landmænd, 
siger han. 

– Vi har den indstilling, at vi aldrig ville 
sætte eleverne til noget, vi ikke ville sæt-
te vores egne børn til. Jeg har vejledt Ja-
cob, som var han en af mine egne børn. 
Jeg har også spurgt hans forældre, om 
det ikke var på tide, at vi skulle adoptere 
ham, siger Henrik Ruhoff. 

– Ja, det er jeg blevet truet med før.

ÅRETS LÆREPLADS
Er du nysgerrig på, hvordan vi kårer 

årets læreplads? Læs mere på  

www.asmildkloster.dk under elev.
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EN (MEGET) ANDERLEDES STUDIETUR MED AØ
✒ PLANTELÆRER MARTIN CARLSEN

Agrarøkonomernes studietur var 
dette efterår planlagt til at gå til 
Bruxelles. Vi skulle have lært en 

masse om EU og om EU’s påvirkning af 
den danske landbrugsproduktion. Studi-
eturen skulle give AØ’erne ekstra indsigt 
og krydderi på uddannelsen op til de 
kommende eksamener, men sådan skul-
le det ikke komme til at gå. I stedet kom 
vi rundt i det jyske og besøgte innovati-
ve iværksættere og Seges ved Aarhus. 
Vi fik i det hele taget en rigtig fin – men 
meget anderledes – studietur i uge 44.

Som sommeren gik, kunne vi på skolen, 
godt fornemme at AØ’ernes studietur 
til Bruxelles ikke kunne gennemføres. 
Derfor blev eleverne selv taget med på 
råd – og vi blev enige om, at en tur til 

Sjælland med afstikkere til Lolland/Fal-
ster og Skåne var en god ide. Da turen 
næsten var arrangeret, viste det sig dog, 
at vi heller ikke fik mulighed for at ’sove 
ude’ og en nødplan, der inkluderede at 
være hjemme for at sove hver nat blev 
sat i værk. Denne plan udmøntede sig i 
fire lange endagsture rundt i det jyske.

Mandag gik turen til Billund, hvor vi be-
søgte LEGO House. Et spændende sted 
for børn i alle aldre. Her fik vi lov at kigge, 
bygge, lave film og meget mere i nogle 
timer. Om eftermiddagen gjorde vi holdt 
ved Kjærgårdens nye kartoffeloptagere 
nær Sunds. Et imponerende syn med to 
optagere der skulle holdes i gang med 
kun én frakørselsvogn. En logistisk ud-
fordring til inspiration for os alle.

Tirsdag gik turen, iført mundbind i bus-
sen, til Thy. Her havde vi fornøjelsen 
af at besøge Rasmus’ AØ-partner, der 
viste os bedriften og fortalte os om de 
mange ben, han har at støtte sin bedrift 
på; maskinstation, slagtesvin, biogas og 
som det nyeste – saltsydning med over-
skudsenergien fra biogassen. Herfra gik 
turen til Thy Whiskey, som har sparket 
gang i et nyt whiskeydestilleri, der alle-
rede vinder priser for sin whiskey rundt 
omkring i Europa. Før vi vendte snuden 
tilbage mod skolen, var vi inde for at be-
søge AØ Søren Justs bror Anders, der 
sammen med sin kone har etableret sig 
på en fælles kvægejendom i Thy med 
godt 200 køer og en nedslidt malkeka-
russel, der om få måneder bliver byttet 
ud med fire robotter. Alt i alt en rigtig 

spændende dag med fokus på forskel-
lige måder at etablere sig på. 

Onsdag var afsat til et længere besøg 
hos Seges efterfulgt af nogle timer i sel-
skab med det danske ’robottraktor-fir-
ma’ AgroIntelli. Seges tog godt imod 
med rundvisning med en del restriktio-
ner og derfor meget udendørs efterfulgt 
af tre gode indlæg fra chefstaben om 
Seges’ fremtidige mål, forbrugernes 
ønsker til fremtiden, og hvordan klima 
og bæredygtighed forventes at præge 
udviklingen af landbrugssektoren frem-
over. På AgroIntelli hørte vi om den selv-
kørende markrobot, Robotti, og vi fik en 
grundig demonstration på marken ved 
AgroFoodPark. En spændende og helt 
anderledes dag.

Torsdag, den afsluttende dag, foregik 
i det sønderjyske. Her besøgte vi først 
en nyetableret mælkeproducent, der ved 
brug af en ekstern investor kun selv hav-

de skudt 4-5 millioner kroner i en kvæ-
gejendom til mellem 50 og 60 millioner. 
En meget anderledes og spændende 
måde at få sin egen bedrift på. Om ef-
termiddagen ankom vi til Skyttegården/
Eliselund ved Haderslev. Her har to ung-
domsvenner Nikolaj og Andreas etable-
ret sig med et større økologisk/biody-
namisk landbrug, som årligt producerer 
125.000 økologiske kyllinger og 200 bio-
dynamiske stude. Vi fik en spændende 
introduktion til de alternative produktio-
ner og synergien mellem dem.

Fredag på skolebænken igen. Efter fire 
dage på tur var der fredag dømt opstart 
af ejendomsprojekt. Et projekt hvor de 
kære AØ’ere med sikkerhed får fornøjel-
se af oplevelserne på en studietur, der 
blev meget anderledes i år, men helt sik-
kert givende og lærerig alligevel. Så på 
trods af mindre fest og vist også et lave-
re indtag af alkohol – fik alle vi, der del-
tog, en sjov og spændende uge alligevel. 
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FRA GREB TIL GAFFEL
✒ CAROLINE, HF1 EUX  ·  MIE TINGGAARD LARSEN, EUX HOVEDFORLØB 1

LANDMÆND I KØKKENET OG KOKKE I STALD OG MARK
I UGE 39 DELTOG TRE PIGER FRA ASMILDKLOSTER I LANDBRUG&FØDEVARERS PROJEKT FRA GREB TIL GAFFEL

✒ JOHANNE JØRGENSEN, HF1 EUX

Hej, mit navn er Caroline! 
Jeg går lige nu på hf1 EUX på As-
mildkloster. I uge 38 havde deltog 

jeg i Projekt fra Greb til Gaffel. 

I en hel uge var jeg tilknyttet Madhu-
set Løgten og restaurant Léstragon i 
Aarhus. De første to dage var jeg hos 
Madhuset Løgten. Madhuset Løgten er 
et sted, hvor de normalt holder arrange-
menter, det er dog begrænset i år grun-
det Covid-19. De sælger take away, som 
er vakuumpakket, og så kan alle købe 

det med hjem til aftensmad. De går 
meget op i de økologiske madvarer og 
mindst muligt madspild. 

I mine øjne havde de den helt perfekte 
arbejdsånd, for selvom alt selvfølgelig 
skulle gøres ordentligt, så var der også 
plads til en masse grin. Det var alt i alt 
nogle hyggelige dage hos dem, og jeg 
lærte om, hvordan de ser på det økologi-
ske landbrug inden for fødevarer. 
De sidste dage i ugen var jeg hos re-
staurant Léstragon. Her var der pga. Co-

vid-19 to medarbejdere og ikke flere end 
det, da jeg var der. Her lærte jeg også en 
masse om, hvordan de ser på det økolo-
giske landbrug. Léstragon er nemlig en 
af de første økologiske restauranter, og 
dengang så alle lidt skeptisk til det. 

Jeg har i denne uge lært en del om øko-
logiske fødevarer, men også hvordan de 
bruges i en finere form for madlavning.

Mit navn er Johanne Jørgen-
sen. Jeg er lige nu i gang med 
HF1 EUX på Asmildkloster 

Landbrugsskole. I uge 39 var jeg med i 
Projekt fra Greb til Gaffel, hvor jeg var 
en uge i København. Jeg var en uge hos 
restaurant Gemyse i Tivoli. 

Projektet handler om, at jeg som land-
mand kan se, hvor de råvarer, jeg er med 
til at producere, kommer hen og få et 
indblik i, hvordan råvarerne bruges og 
bearbejdes på restauranten. 

Den uge jeg var i København, fik jeg prø-
vet kræfter med kokkefaget. Jeg lærte 
en helt del om, hvordan de forskellige 
råvarer blev håndteret af kokkene. 

Jeg fik også indblik i kokkenes holdning 
til danske fødevarer. Vi havde i løbet af 
ugen mange snakke om, hvordan de ser 
landbruget, og vi snakkede om deres 
holdninger til landbruget. Alt i alt var det 
en utrolig lærerig og spændende uge, 
hvor jeg prøvede kræfter med kokkever-
denen. Men kok skal jeg dog aldrig være. 

Jeg hedder Mie Tinggaard Larsen.
Jeg går på EUX Hovedforløb 1 på 
Asmildkloster Landbrugsskole. 

Her fik jeg mulighed for at deltage i Pro-
jekt fra Greb til Gaffel.

Jeg var en uge på Frederiksdal Sinatur 
Hotel & Konference, der ligger i Kongens 
Lyngby tæt ved København. Sinatur er 
en hotelkæde, der mest bliver brugt af 
virksomheder til bl.a. konferencer.

Mens jeg var der, lavede vi mad til mel-
lem 20 og 100 personer ved hvert måltid. 
Da der ikke var så travlt, grundet Corona, 
var der tid til gode snakke om bl.a. de 
varer, vi brugte, og økologi generelt. 

Jeg synes, det har været en utrolig 
spændende oplevelse, hvor jeg i løbet af 
ugen fik indblik i en helt anden branche, 
der kan blive gode samarbejdspartnere 
med landbruget. I løbet af ugen opleve-
de jeg flere gange, at der 10 min. inden 
servering pludselig var en veganer eller 
multiallergiker i blandt gæsterne, hvor 
kokkene var nødt til at reagere hurtigt og 
servere en særskilt tallerken med lige så 
lækker mad for ikke at miste kunder og 
omdømme. 

Jeg har lært, at kokke har en evne til at 
være opstillingsparate, og det synes jeg, 
vi kan lære noget af som landmænd.

FRA GREB TIL GAFFEL



Årsskrift 2020Asmildkloster Landbrugsskole 1918

MADVÆRKSTEDET – ET NYT VÆRKSTED PÅ ASMILDKLOSTER
✒ FORSTANDERINDE BIRGITTE ANDERSEN

Førhen kunne der ofte findes en 
husholdningsskole tæt på en land-
brugsskole. I nutiden og fremtiden 

er behovet for husholdningsskoler sik-
kert vigende – men behovet for at op-
leve, bearbejde, smage og udvikle nye 
fødevarer og anvende fødevarer i nye 
sammenhænge er stigende. 

Som landbrugsskole er vi med til at ud-
danne fremtidens landmænd og fødeva-
re-iværksættere. Ideen om ’jord til bord’, 
’greb til gaffel’ eller ’fødevarer med iden-
titet’ vil i stigende grad få indflydelse på 
fremtidens landmand. 

På skolen er der metalværksted, ma-
skinværksted, biologilaboratorium etc. 
Vi savner et værksted, hvor dannelsen 
af fremtidens fødevarer og producenter-

ne sammen med resten af værdikæden, 
kan lege, eksperimentere, smage og 
danne fremtidens fødevarer og værdi-
kæder og tilhørende forretningsmodel-
ler. Mulighed for at anvende ideen om et 
’samtalekøkken’ i landbrugs- og fødeva-
resammenhæng giver god mening anno 
2020 og fremad.

Hovedgevinsten er muligheden for at 
etablere aktiviteter med fokus på at ska-
be, synliggøre og øge danske landbrugs-
produkters værdi.

Rammen er klar
Madværkstedet skal danne rammen og 
være værkstedet hvor håndværkerne fra 
hele værdikæden i fødevareerhvervet 
kan mødes og afprøve, udveksle og erfa-
re hvad de er en del af og herudfra finde 

august måned. Alle Asmildklosters ele-
ver skal i starten af deres skoleforløb 
arbejde sammen i køkkenet som en 
classbuilding-aktivitet. Tre retters menu 
og oplægget ’Hvad er mad, og hvad kan 
mad’. Det hele foregår i bedste Emma 
Gad-stil med kok udefra. Borddækning, 
anretning og servering er en del af ak-
tiviteten. En gang om ugen vil der være 

tilbuddet ’Åbent Madværksted’. De, som 
har lyst, kan tilmelde sig, lære nyt og 
lave mad i gode omgivelser. Der er la-
vet sushi, ’Gris på gaflen, tapas og gode 
retter med hakket oksekød. Når julen 
banker på døren, skal der selvfølgelig la-
ves tarteletter fra bunden, hjemmelavet 
medister med rødkål, konfekt og andre 
spændende ting.

nye veje, forretningsmodeller, genopfin-
de eller innovere værdikæden fra ’jord til 
bord til jord’. Råvaren, den gastronomi-
ske påvirkning og den fulde benyttelse 
af det skabte – uden spild, skal opleves.

Madværkstedet vil også være base for 
helt grundlæggende viden, færdighed 
og holdningsudvikling hos alle aktører i 
landbruget – uanset alder. Landmanden 
har i lang tid været fokuseret i marken 
eller i stalden. Vi vil skabe en ramme, 
hvor landmanden, der skaber råvaren, 
bliver klog på forbrugere, værdikæder, 
forretningsmodeller, netværk, fødevare-
iværksætteri. 
Kokke, landmænd og købmænd skal 
bringes sammen i Madværkstedet.

Madværkstedet blev taget i brug i 
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INSPIRATIONSFORUM BY ASMILDKLOSTER
✒ FORSTANDER LARS MØGELBJERG ANDERSEN

TIDLIGERE FORSTANDER MICHAEL CHRISTENSEN
ET TILBAGEBLIK 

På Asmildkloster Landbrugsskole 
er der i disse år historisk mange 
elever. I skrivende stund er der 

i alt 230 elever på skolen, fordelt på 
grundforløb, hovedforløb1 samt Produk-
tionsledere og Agrarøkonomer. 
 
Det er dejligt, og vi markerer succes’en 
med indførelsen af ’Inspirationsforum 
by Asmildkloster’. Inspirationsforum er 
en konferencedag for vores gode ele-
ver, hvor de dels oplever en anderledes 
skoledag og også smager på en arbejds-
form, som er meget anvendt i landbru-
get og i erhvervslivet, når der skal hen-
tes nye input og inspiration udefra. 
 
Deltagerne er skolens elever (de der er 
på skoleophold), skolens undervisere 
samt de indlægsholdere og samarbejds-
partnere, som vil være med i Inspirati-
onsforum. 
 
Hvad er meningen?
Ideen er, at vores elever skal inspireres; 
de skal lade sig tilskynde, blive begej-
strede, blive nysgerrige, de skal undre 
sig og få ideer ved at mødes med nogen 
om noget, som de ikke møder i undervis-
ningen eller i deres umiddelbare hverdag 
i landbruget og i deres uddannelse på 
landbrugsskolen. 

Vi har vores egne tanker, og så har vi 
selvfølgeligt spurgt eleverne om, hvad 
de kunne ønske sig. Og så er der selvføl-
gelig vores samarbejdspartnere og det, 
som de har på hjerte af Inspiration.
 
Programfor dagen 
• Morgenmad 
• Velkomst 
• Fælles inspirationsoplæg 
• Selvvalgt workshop
• Frokost 
• Selvvalgt workshop 
• Kaffe 
• Fælles inspirationsoplæg 
• Afslutning 
 
Inspirationsforum er indtil videre gen-
nemført i 2019 og 2020 – og er kommet 
for at blive. Vi har stadigvæk i vores dan-
ske landbrug brug for at blive inspireret.

Mere af det gode i fremtiden
I fremtiden vil vi glæde os til endnu mere 
inspiration. Temaet er slået fast; Hvilke 
muligheder rummer FN’s 17 verdensmål 
for bæredygtig udvikling, og hvordan 
kan vi som landmænd lade os inspire-
re til handling? Vi glæder os allerede til 
marts 2021!

Til dato er vi blevet inspireret af:
Viborg Egnens Erhvervsråd, Ausum-

gaard, Tænketanken FREJ, Landbrug og 

Fødevarer, Danish Crown, Danish Food 

and BioCluster, Danish Farmers Abroad, 

Økologisk Landsforening, Agro Nord, 

Årets Landmand Thomas Bertram, Su-

dergaard Landbrug, Landboforeningen 

Midtjylland, Agrointelli, Fieldsense, Intel-

lifarm, Bæredygtigt landbrug, Bovbjerg 

Økologi, AgriNord, Go for local og Las-

seKvist.

Min far Michael Christensen og 
min mor Birthe Brink var det 4. 
forstanderpar på Asmildkloster 

Landbrugsskolen. Far døde 21. januar 
2020, 86 år gammel.

Udadtil var far forstanderen. Han var 
uddannet agronom, opvokset på en 
gård og dygtig til økonomi. Med både 
faglighed og baggrund til jobbet havde 
han visioner, så de store linjer for land-
brugsfaget og skolen. Han var uformel 
i sin omgangsform og ville kaldes ved 
fornavn. Samtidig indgød han respekt.

I det nære, det sociale og dagligdagen 
var mor hans uundværlige partner. Han 
stolede altid på hendes ideer og tiltag, 
når der blev arrangeret personaleture, 
fester og mærkedage. Hun deltog også 
i formiddagskaffen på lærerværelset. 
Skulle der laves en om- eller tilbygning, 
sørgede far for økonomien, drøftelserne 
med bestyrelsen og efterfølgende med 
myndighederne og sikrede byggetilla-
delsen. Mor var med for at sikre kvali-
teten af indretning, gangmønstre, kunst, 
brugs- og rengøringsvenlighed.

Flugten mod dannelse og uddannelse
Far var enebarn, og derfor lå det i kor-
tene, at han skulle overtage barndoms-

hjemmet i Hvilsom. Men det var ikke 
hans kop te. Så han ’stak af’. Som barn 
stak han af ind i bøgerne og særligt i 
matematiske udfordringer. Som ung 
stak han først af til militæret med en 
udstationering i Tyskland i 1950’erne og 
bagefter til Amerika i 1½ år. Så tog han 
på Bygholm Landbrugsskole og videre til 
Landbohøjskolen i København. Sammen 
med mor stak de af til Indien og Uganda i 
seks år gennem Danida. På et tidspunkt 
gik det op for hans forældre, at far nok 
ikke kom hjem og overtog gården.

Udvikling af landbrug og uddannelse
Far brændte for landbruget. Han kan 
kæmpede for, at landbruget skulle ud-
vikle sig gennem viden og faglighed. 
Eleverne skulle kunne tage den bedst 
mulige uddannelse på Asmildkloster 
Landbrugsskole, så de var rustet til en-
ten at købe og bestyre en ejendom eller 
læse videre. Derfor var uddannelsen vig-
tig at kæmpe for.

Som bestyrelsesmedlem og formand 
for Danske Landbrugsskoler sad han i 
møder med folk fra ministerierne, er-
hvervsuddannelser andre landbrugssko-
ler og politikere. Han var flere gange til 
møde med daværende undervisningsmi-
nister Bertil Haarder.

Det blev til 15 år på Asmildkoster. For 
far var det karrierens højdepunkt. Det 
var drømmejobbet. Han elskede skolen, 
kostskolelivet, elevernes ungdom og vis-
dom, sparring med lærerkollegiet, admi-
nistrationen og samværet med hele per-
sonalet. Samtidig nød han hvert skridt, 
der gik hen mod hans visioner om udvik-
lingen for landbruget og uddannelsen.
 
De sidste par år tog sygdommen Alzhe-
imer ham, men ellers var han altid op-
dateret på verdensnyhederne, rigets til-
stand og Viborgegnens genvordigheder, 
ligesom han fulgte familien tæt. Havde 
far skrevet i årets elevskrift, ville han 
have sluttet med: Jeg har haft et godt 
liv. Go’ vind til alle!

På vegne af familien, Malene, datter

Asmildkloster Landbrugsskole20
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TILLID ER ET AF DE BÆRENDE ELEMENTER 
– I ET GODT AØ-PARTNERSKAB ✒ KIRSTINE MØGELBJERG ØSTRUP

Studerende Laust Fisker og 
AØ-partner Lars Kudahl er enige 
om, hvad forudsætningen for et 

godt partnerskab på AØ-uddannelsen 
er: nemlig gensidig tillid. 

Det er over en kop kaffe ved spisebordet 
eller over telefonen, at Laust Fisker og 
Lars Kudahl vender de vigtige beslut-
ninger i Lars Kudahls virksomhed. De 
to indgår i et AØ-partnerskab, som er en 
central del af Asmildklosters agrarøko-
nomuddannelse. 
Formålet med partnerskabet er ifølge 
forstander på Asmildkloster Landbrugs-
skole, Lars Møgelbjerg Andersen, at an-
vende det, man lærer på skolen i praksis, 
at skabe et netværk ude i erhvervet, få 
personlig og faglig sparring samt ople-
velsen af at være en del af de ledelses-
mæssige beslutninger og overvejelser 
på et landbrug. 

– En AØ-partner er ham, der fylder alt 
muligt på den elev, der er tilknyttet. Det 
at give ham vores materiale, lade ham 
være med i opgaver og udregninger, sy-
nes jeg, er den fornemste opgave. Man 
er nødt til at åbne sin virksomhed helt 
op, ellers giver det ikke mening at være 
AØ-partner, siger Lars Kudahl. 

Den studerende på AØ-uddannelsen 
undervises i finansiering, økonomi, virk-
somhedsledelse, strategi, virksomheds-
udvikling, global økonomi, markedsfø-
ring med mere. 

– Man lærer, hvordan man udvikler sin 
landbrugsvirksomhed og fremtidssikrer 
den, så vi også har en virksomhed om 
ti år. Samtidig lærer vi, hvordan vi skal 
agere som ledere af en virksomhed, si-
ger Laust Fisker, som startede på agrar-
økonomuddannelsen i februar 2020. 

Win-win  
Laust Fisker og Lars Kudahl er slet ikke 
i tvivl om, at de har et godt samarbejde, 
hvor begge parter bliver klogere. Lars 
Kudahl har kunnet bruge Laust Fisker 
som en hjælp, især når det er kommet 
til det økonomiske, da regneark aldrig er 
noget, han har sat sig ind i. 

– Det kan Laust bruge. På den måde kan 
vi hurtigt sætte noget op i et skema. Det 
er nok især i forbindelse med gyllekør-
sel, hvor Laust lavede nogle regnestyk-

ker. Det var en øjenåbner for mig, at det 
måske ikke kan betale sig at sidde oppe 
på den traktor selv, siger han. 

Derudover er det ifølge Lars Kudahl 
også rart at have et ungt menneske, der 
kan sætte nogle tanker i gang og tilbyde 
noget perspektiv.

– Vi har haft en medarbejder, som vi 
kørte skævt med. Han var kommet til 
at love for meget i forhold til, hvad han 
kunne. Der sagde Laust nogle ting, som 

bekræftede os i vores opfattelse af, at 
han nok ikke var helt inde i sagerne, si-
ger han.

Og det går begge veje, for mens Lars 
Kudahl får nogle friske indspark til sin 
virksomhed, får Laust Fisker mulighe-
den for at tage den undervisning, han 
har på agrarøkonomuddannelsen, med 
ud i virkeligheden. 

– Nogle af de elementer vi har om i teo-
rien, kan man komme ud at se og bruge 

i virkeligheden. Så kan man se, hvordan 
man skal bruge det, man lærer oppe på 
skolen, for det kan godt være svært, når 
man sidder i et klasselokale. Jeg kan for 
eksempel godt finde på at ringe til Lars 
og høre, om det nu også er sådan det 
foregår ude på gården.

Blandt andet har han i samarbejde med 
Lars Kudahl haft møder med forskellige 
banker.
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– Så har man været med til den proces, 
før man selv skal stå i den på et tids-
punkt. Så det vil jeg komme til at bruge 
fremadrettet. Det er jeg slet ikke tvivl 
om, har været rigtig sundt for mig, siger 
Laust Fisker. 

Tillid er vigtigt
Der er god kemi mellem de to landmænd, 
og det betyder selvfølgelig meget for de-
res samarbejde. Men noget, der er end-
nu vigtigere, er tilliden til hinanden. 

– Det vil jeg næsten sige, er det vigtig-
ste, siger Laust Fisker.

– Man skal være hundrede procent ind-
forstået med, at man skal lægge alle tal 
på bordet, siger Lars Kudahl.

Og netop det er ifølge dem begge vigtigt, 
for det er svært at komme med reelle og 
brugbare input til AØ-partnerens virk-
somhed, hvis ikke man får lov til at kom-
me helt ind i maskinrummet. Men man 

har intet at miste ifølge Lars Kudahl, for 
på den anden side får man hele tiden no-
get tilbage. 

– Jeg kan godt lide at få Laust på besøg. 
Når en ung, frisk mand, der vil landbru-
get kommer på besøg og man er sikker 
på, at hans mål det er at blive selvstæn-
dig på et tidspunkt. Så er det jo al arbej-
det værd, siger Lars Kudahl. 

Lars Kudahl startede på sine forældres gård i 1991 og hav-

de forinden været på grundskole på Asmildkloster Land-

brugsskole og driftslederuddannelsen på Bygholm Land-

brugsskole. Han startede på sine forældres gård med 120 

søer og 70 hektar land. I dag er der 1000 søer, 200 hektar 

ejet land og 200 hektar forpagtet land at administrere. Det 

har han 4-5 ansatte og en kone, der er uddannet sygeple-

jerske, til at hjælpe med. 

Laust Fisker blev faglært landmand fra Asmildkloster 

Landbrugsskole i januar 2016, afsluttede produktions-

lederuddannelse i juni 2017 og har indtil han startede på 

agrarøkonomuddannelsen i februar 2020 arbejdet med 

landbrug.

asmildkloster.dk

FAGLIGHED
MED 
FÆLLESSKAB

FØLG OS OG FÅ INDSIGT I  
DEN FAGLIGE OG SOCIALE 

HVERDAG PÅ SKOLEN.
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Mit navn er Maria – jeg er 19 år. 
Jeg er i gang med EUX-land-
mand på Asmildkloster Land-

brugsskole, hvor jeg efter dette prak-
tikforløb skal ind på EUX 2. hovedforløb 
med speciale i kvæg. 

De sidste fire mdr. har jeg tilbragt i Nor-
ge på en kvæggård, hvor jeg skal være 
ind til jul. Gården ligger 20 km sydøst 
for Stavanger på en søskendedrevet 
ejendom med 130 malkekøer og opdræt 
i løsdriftstald fra 2007 og opfedning af 
tyrekalve ved siden af. Jeg arbejder kun 
i stalden, hvor jeg tilbringer dagene sam-
men med gårdens kvindelige chef. Her 
tager jeg del i malkningen både morgen 
og aften, pasning af kalve og observati-
on af dyrene. 

Jeg har rykket mig rigtig meget fagligt, 
men på nogle andre parametre end det 
kvægfaglige, som vi kender det i Dan-
mark. Jeg er blevet fået en bedre for-
ståelse for, hvordan og hvorfor de driver 
gårdene, som de gør i Norge. Jeg er på 
et meget moderne landbrug, der rigtig 
gerne vil udvikle og drive gården så mo-
derne som muligt, men på grund af de 
mange krav/love som fx mælkekvoter, 
krav om at alle køer skal gå ude i to mdr. 
og behandling af dyrene, er det ikke altid 

lige nemt at udvikle gården, som de godt 
kunne tænke sig.

Derudover er det frygtelig dyrt og an-
vende korn/kraftfoder i foderet, da man 
ikke kan dyrke nogen kornsorter/stivel-
sesprodukter her i vestlandet pga. den 
meget dårlige jord og vejr. Løsningen 
her på gården er at anvende brød og 
chips fra fødevareproduktion, som for 
mig har været spændende at se, hvor lidt 
der egentlig skal til for at få køerne til at 
yde og være sunde og raske. 

Jeg er også blevet mere selvstændig 
og fået en større tro på mig selv, så jeg 
er blevet bedre til bare at kaste mig ud 
i tingene. Da jeg ankom, kunne jeg ikke 
et eneste ord på norsk, men i dag kan 
jeg føre en samtale og forstå det meste. 
Min chef har været god til at fortælle og 
snakke norsk. 

Jeg har været en del ude og vandre og 
set byerne og lokalområdet. Men for 
mig har der heller ikke skulle meget til, 
før det har været en oplevelse. En køre-
tur med familien har givet utrolig meget, 
da der intet er, som minder om det, jeg 
kommer fra. Corona har sat en stopper 
for besøg fra venner og familie, hvor der 
var planlagt steder, jeg/vi ville se, men 

i stedet har jeg været afsted med fami-
lien, som også har kunnet fortælle lidt 
mere og også om historien om de ting, 
vi har set. 

Jeg har altid haft en drøm om at komme 
ud og se verden, opleve hvordan andre 
lande med hver deres udfordringer lø-
ser problemerne og driver gårdene. Når 
man bor ved en familie og arbejder på 
gården, får man en helt anden forståelse 
for det hele, end hvis man blot besøgte 
den. Samtidig vidste jeg også, det ville 
betyde noget, at man begyndte på en 
’frisk’. Finde en tro på sig selv og bare 
kaste sig ud i ting i takt med, at man får 
en oplevelse for livet, man ALDRIG vil 
tage for givet. 

JEG HAR FUNDET EN TRO PÅ MIG SELV 
PRAKTIKOPHOLD I NORGE ✒ MARIA RØND KRISTENSEN

KØERNE HAR MIN STORE INTERESSE
PRAKTIOPHOLD I IRLAND ✒ SIGNE SCHERPHOF

Jeg hedder Signe, og jeg er 18 år. 
Jeg går på uddannelsen som 
EUX-landmand og er lige rundt 

om hjørnet i gang med hovedforløb 2 på 
EUX og med at specialisere mig i kvæg. 

Jeg er netop i gang med at afslutte mit 
andet praktikforløb på seks måneder. 
I dette praktikforløb valgte jeg at søge 
udenlands – til Irland. Netop for at lære 
og se, hvordan de arbejder med land-
brug i andre lande. Det er en spændende 
samt udfordrende oplevelse, som jeg 
kan lære af resten af livet. 

Jeg arbejder på en kvæggård i Irland 
med ca. 300 køer, 70 kvier og 90 kalve. 
Det er derfor en af de større gårde, hvor 
de også vægter teknologien højt. Derud-
over har de køerne på græs både dag og 
nat, så længe det er muligt, samt de har 
sæsonkælvning for at få det meste ud af 
græsset, når det er på sit bedste niveau. 
Dette er ikke noget, som jeg har arbejdet 
med før, og derfor lærer jeg rigtig meget. 

Til dagligt arbejder jeg udelukkende med 
køerne, da de har min største interesse. 
Jeg har derfor haft ansvaret for malk-
ningen, for pasningen af kalve og kvier 
samt behandlingen af de syge dyr. Che-
fen har været god til at give mig ansvar 

og har stået på sidelinjen, som en jeg 
kunne spørge til råds, når jeg havde brug 
for det. Det skal derfor heller ikke være 
nogen hemmelighed, at jeg bruger rigtig 
meget tid på gården. Jeg kan godt lide 
at arbejde og arbejder gerne hårdt og 
mange timer for, at det skal være gjort 
ordentligt. 

Ud i det blå i min egen bil
I fritiden har jeg blandt andet set en lille 
smule af Irland. Jeg har været i nogle 
af de lidt større byer som Dublin, Cork, 
Limerick, Waterford og 
Newport. 

Selvom Covid-19 raser 
landet over, har jeg væ-
ret rigtig heldig og have 
to veninder, som har 
hjulpet mig med at få 
min bil til Irland. Selvom 
det kostede dem en lille 
fartbøde i Tyskland, og 
det var en lang tur, så 
kan man ikke andet end 
at være taknemmelig 
for veninder som dem. 

Det, at have min bil her, 
har gjort, at jeg har haft 
flere muligheder for at 

komme ud og se landet. Komme lidt 
væk fra gården uden at skulle være af-
hængig af min værtsfamilie. Man skal 
lige vænne sig til, at man skal køre i den 
modsatte side af vejen, men ellers er det 
slet ikke så svært, som man skulle tro.

Irland har været en oplevelse for livet, og 
jeg har lært en hel del både personligt 
og fagligt. Det kan helt klart anbefales 
at tage til udlandet.



Asmildkloster Landbrugsskole28 29

ØKOLOGISK LANDBRUG MED GÅRDMEJERI
PRAKTIKOPHOLD I NORGE ✒ MAJA DISSING

Jeg hedder Maja, jeg er 20 år gam-
mel og jeg er lige nu i praktik i Nor-
ge. Jeg har afsluttet hovedforløb 1 

på EUX og skal være i praktik i Norge i 
seks måneder. 

Det er en lille gård med 50 dyr og 80 hek-
tar. Det er økologisk kødkvæg, og i tillæg 
til den lille produktion har landmanden, 
Ingvar, sit eget gårdmejeri, hvor han 
producerer økologisk ost og yoghurt. 
Gården er lokaliseret i Tysvær i syd-vest 
Norge cirka en times kørsel fra Stavan-
ger, hvor færgen sejler til Hirtshals. Jeg 
bor hos familien og har mit eget værelse 
i huset. Arbejdstiden er fra 9 til 17 og fri 

i hver weekend. Arbejdet er primært ma-
nuelt og fysisk udfordrende. 

I løbet af sommeren var der meget lug-
ning af skræpper og tidsler med koben. 
Her i efteråret går der en del tid med at 
fjerne gammelt hegn og sætte nyt op. 
Snart skal vi til at fodre dyrene dagligt, 
når de ikke længere kan hente foder nok 
på markerne. Det regner næsten hver 
dag, så arbejdstøjet er egentlig bare 
regntøj. 

Jeg arbejder en dag om ugen i mejeriet. 
Her er jeg med til at fremstille ost, ven-
de den, skære den ud og pakke den. Jeg 
har også været med på tur til forskellige 
storbyer i nærheden for at levere varer. 
Hver anden torsdag er der marked, som 
hedder Reko-ringen. Her kommer kun-
derne og henter varer, de har bestilt og 
betalt online på forhånd. 

Det meste af fritiden går med at være 
på tur og hike i fjeldene. Jeg har lært 
at forstå norsk, men jeg kan stadig ikke 
snakke det selv. 

 
Corona-situationen har besværliggjort 
opholdet, men ikke nok til at sætte en 
stopper for det. Jeg er glad for, at jeg 
tog afsted, selvom jeg af og til savner 
Danmark og familie og venner. Grunden 
til, at jeg tog afsted, var, at jeg gerne vil-
le lære ny kultur at kende og opleve et 
anderledes landbrug end i Danmark, og 
det, må man sige, er gået i opfyldelse.

Et lokalt fjeld som hedder Boknafjellet. For at 
skabe opmærksomhed om landbruget har den 
lokale landmand har sat en ramme op, hvor man 
kan tage billeder.

Himakånå et lokalt udsigtpunkt og turistattrakti-
on i Tysvær kommune. Hvert år afholder EU kommissi-

onen en politisk temauge i Bru-
xelles, men i år havde EU kom-

missionen flyttet arrangementerne ud 
til forskellige byer i EU under overskrif-
ten ’Green Week’. Region Midt havde 
sammen med Asmildkloster Land-
brugsskole ansøgt om at få tildelt et 
arrangement, hvilket løb af stablen den 
17. september 2020 med deltagelse af 
EUX-GF1, EUX-HF1 og AØ. 

Region Midt deltog med oplæg over 
multifunktionel jordfordeling med fo-

kus på genopretning af natur og biodi-
versitet samt sikring af rent drikkevand. 
Bjarke Andersen fortalte eleverne om 
sin erfaring med jordfordeling i praksis. 

Dagen sluttede med, at eleverne spille-
de et rollespil, hvor de skulle indgå i en 
jordfordeling. Her var eleverne ejere af 
en produktionsejendom med økologisk 
mælkeproduktion, konventionel svine-
produktion eller konventionel mælke-
produktion. Eleverne skulle i samarbej-
de etablere en jordfordeling. Samtidig 
skulle de have fokus på økonomi, bio-

diversitet, naturgenopretning, arronde-
ring og drikkevand. 

Igennem spillet fik eleverne indsigt i 
myndighedernes rolle i forbindelse med 
jordfordelingen og, hvilke muligheder 
der er for at søge finansieringsstøtte til 
jordfordelingen samt, hvilke forpligtel-
ser der følger med denne finansierings-
støtte. 

GREEN WEEK
✒ PROJEKT- OG INTERNATIONAL KOORDINATOR SUSANNE JOEL PEDERSEN
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Vi har i skrivende stund netop 
afsluttet et af vores nye tiltag, 
nemlig det vi kalder ’Høstdage på 

Asmildkloster’, hvor vi har præsenteret 
eleverne for en række af de helt nye me-
jetærskere på markedet.

Moderne mejetærskere er vel nok en af 
landbrugets mest komplicerede maski-
ner, så det er en udfordring at forstå, 
hvad der faktisk sker under alle de fine 
skærme, som maskinerne er pakket ind 
i. Og første gang man sætter sig ind i en 
moderne mejetærsker, giver det asso-
ciationer til et rumskib. I erkendelse af, 
at det er meget svært at bliver ordentlig 
klog på mejetærsker i et klasseværelse, 
flyttede vi udenfor.

Vi spurgte en række forhandlere, om de 
var med på ideén, og heldigvis var der 
positive meldinger fra næsten alle, og så 
var det bare at gå i gang.

En stor succes for eleverne
Høstdagene havde fokus på eleverne på 
1. hovedforløb. De arbejdede i små grup-
per, som tog rundt og besøgte de for-
skellige maskiner, hvor en repræsentant 
fra mærket gik maskinen igennem. Hver 
klasse havde et modul, hvor det kun var 
dem, der var på pladsen. Det gav en ene-

HØSTDAGE PÅ ASMILDKLOSTER
ET NYT TILTAG ✒ TEKNIKLÆRER CLAUS BENGTSEN

stående mulighed for at blive klogere på 
funktion, betjening og meget mere. 

Det blev rigtig godt modtaget blandt ele-
verne. To gode dage med et godt afbræk 
i hverdagen både for elever og forhand-
lere.

De andre undervisere på skolen var 
knapt så begejstrede. Det viste sig at 
være svært at fastholde elevernes op-
mærksomhed på tavlen, når de store 
mejetærskere rullede ind på p-pladsen. 

Kæmperne på besøg
Vores ’nye’ maskinhal blev udfordret 
med de store maskiner. Især var det 
med nerverne uden på tøjet, da de store 
mejetærskere skulle ind ad porten første 

gang. Porten er fire meter høj, og maski-
nerne er ca 3,95-3,98 meter. Og med en 
stykpris på 2-3 mio. skulle der jo helst 
ikke ske noget. Og det lykkedes, dog 
måtte vi lukke lidt luft ud af hjulene på 
den ene maskine.

Alt i alt var Høstdagen en stor succes, og 
det er fantastisk, at forhandlere bakker 
Asmildkloster op og stiller op til sådan et 
arrangement. Det var en stor oplevelse 
at være med til, og et arrangement der 
helt sikkert vil gentage sig. 

Stor tak til Sørensen og Lynggard, Far-
mas, Traktor og Høstspecialisten samt 
TBS Maskiner for at stille maskiner og 
mandskab til rådighed.
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Lise-Lotte Hjort Laursen er født ind 
i en familieejet møbelvirksomhed 
og var højtlønnet salgschef med 

speciale i mode og design, da hun 44 år 
gammel besluttede sig for at ændre sit 
liv og uddanne sig til landmand. 

Da Lise-Lotte Hjort Laursen for snart to 
år siden sagde sit job op, spurgte hen-
des chef hende naturligvis, hvad hun så 
skulle lave. Da hun svarede, at hun ville 
være landmand, grinede han og kiggede 
skælmsk på hende.
– Han var sikker på, at jeg jokede. At 
det var ironisk. Der gik faktisk lang tid, 
før folk begyndte at tro på mig, når jeg 
fortalte, at jeg ville være landmand, siger 
hun.

Fra stiletter til gummistøvler
For to år siden kørte hun på arbejde i 
en eksklusiv bil iført højhælede sko, flot 
makeup og dyrt modetøj. Lise-Lottes 
arbejdsbeklædning er nu en langærmet, 
ulden trøje og beskidte arbejdsbukser. 
Hun er til daglig usminket og rødkindet 
af den friske luft. For nyligt blev den 
tidligere salgschef udpeget som ’Årets 
Øko-elev’ af organisationen Landbrug & 
Fødevarer. Det er et kæmpe skulderklap, 
og jeg er meget ydmyg, for jeg ved ud-
mærket godt, at der er masser dygtige, 

unge øko-elever i Danmark, siger hun og 
fortsætter:
– Jeg er helt sikkert blevet valgt, fordi 
jeg har så bemærkelsesværdig en bag-
grund, som jeg har. Og jeg brænder 
virkelig for at formidle budskabet om 
bæredygtighed, dyrevelfærd og økologi. 

Lise-Lotte Hjort Laursen, der kalder sig 
Lotte, er 45 år og bor i Hald Ege ved Vi-
borg sammen med sin mand, sine to bo-
nusbørn og familiens to jagthunde. Hen-
des karriereskift har betydet, at hendes 
indkomst på elevløn er faldet til under en 
tredjedel af, hvad hun tjente før. 
– Min mand har et godt job, hvilket natur-
ligvis er vigtigt. Men først og fremmest 
har han støttet mig hele vejen igennem, 
og helt ærligt – jeg har ikke følt mig så 
tilfreds, som jeg er nu, i lang tid. For det 
er ikke materielle ting, der gør folk lykke-
lige, fastslår hun.

En længe næret drøm
Valget om at gå en økologisk vej og 
forfølge en ideologi om at være med 
til at give en bedre verden videre til de 
kommende generationer blev da heller 
ikke truffet på en forlænget weekend, 
fortæller hun. Lise-Lotte gik målrettet i 
et coachingforløb, hvor hun fokuserede 
på, hvad der i grunden var de vigtigste 

arbejdsliv giver fuldkommen mening, 
siger hun.

Ormstrup Gods
Lise-Lotte Hjort Laursen tager uddan-
nelsen som landmand på Asmild Land-
brugsskole, som også står bag indstil-
lingen til den landsdækkende pris som 
’Årets Øko-elev 2020’.

Drømmen om at blive økologisk land-
mand har prisvinderen fundet frem fra 
et hengemt arkiv i sit indre. Hun vok-
sede op i Bjerringbro og flyttede 13 år 
gammel ind på Ormstrup Gods med 
sine forældre. Godset, der består af en 
stor flot hovedbolig, en forvalterbolig og 

500 tønder agerjord og 500 tønder land 
skov, er i dag ejet af Minna og Niels Due 
Jensen, og Lise-Lotte Hjort Laursen un-
derstreger, at selvom hun dermed blev 
ung og voksen under storslåede forhold 
helst ikke vil betragtes som en person, 
der er født med den berømte guldske i 
hånden.

– Jeg havde en fantastisk barndom og 
ungdom. Jeg er en rigtig ridepige og 
havde flere heste, men også et stort an-
svar. Naturen var omdrejningspunktet i 
mit ungdomsliv. Vi var en stor flok unge, 
der hang ud sammen. Vi fiskede i en sø, 
vi havde. Vi red sammen. Og jeg fik jagt-
tegn som 16-årig og gik på jagt med min 

FRA KARRIEREKVINDE TIL BONDERØV
LISE-LOTTE HJORT LAURSEN ER ÅRETS ØKO-ELEV

ÅRETS  
ØKO-ELEV

For mig er det at arbejde med 

økologi, bæredygtighed og dy-

revelfærd det helt rigtige, og jeg 

brænder virkelig for at formidle 

budskabet om bæredygtighed, 

dyrevelfærd og økologi. 

Lise-Lotte Hjort Laursen

værdier i hendes liv. Samlet set fandt 
hun frem til, at hverken de cheftitler, 
hun i årevis havde jagtet, den høje løn, 
det store ansvar, det lækre tøj og det 
materielle udstillingsvindue af brands 
og design, hun i årevis havde befundet 
sig i, gav hendes liv den mening, hun ef-
terstræbte. Det var i virkeligheden noget 
helt andet, hun længtes efter.

– For mig er det at arbejde med økologi, 
bæredygtighed og dyrevelfærd det helt 
rigtige. Når jeg ser smågrisene løbe gla-
de rundt på markerne, og jeg kommer 
træt hjem efter en hel dag udenfor i al 
slags vejr uden at skulle åbne en com-
puter eller tjekke mails, føler jeg, at mit 



Asmildkloster Landbrugsskole34

far. Det var fantastisk, beretter hun.
Da hun første gang luftede tanken om at 
uddanne sig til landmand, rynkede hen-
des forældre bryn og opfordrede hende 
på det kraftigste til at tage en handels-
uddannelse. Det gjorde hun derfor.

Farvel til rejselivet
Da faren blev alvorligt syg og ikke kunne 
drive forretningen videre, blev arvtage-
ren til familievirksomheden ramt af en 
kvælende panik. Hun var på daværende 
tidspunkt indkøbschef i IKEA i Sverige, 
men kom hjem til Danmark, som hun 
blev bedt om. I stedet for at træde i di-
rektørens sted, besluttede hun sig dog 
meget hurtigt for at afhænde virksom-
heden med den indbyggede sikkerhed, 
at hendes forældre og hun selv kunne 
fortsætte som ansatte. Hun blev salgs-
chef og agerede som sådan i nogle år
I de år, hendes jævnaldrende venner 
etablerede sig og fik hus, bil og familie, 
jagtede Lise-Lotte Hjort Laursen den 
ene cheftitel efter den anden. Hun hav-
de medansvar for et tocifret millionbud-
get og på et tidspunkt 120 rejsedage om 
året.

Hun fandt først ro, da hun blev stormen-
de forelsket i sin mand, som ud over at 
være skøn, klog og charmerende også 
udmærkede sig ved at have fuldstæn-
dig styr på sine prioriteter. Lise-Lotte 
Hjort Laursen var dermed i slutningen af 
30’erne, før hun følte sig moden nok til 
at få børn og overgive sig fuldt og helt til 
familielivet. Og da børnene efterfølgen-
de ikke kom, måtte hun affinde sig med 

det. Mange af Lise-Lotte Hjort Laursens 
venner og familiemedlemmer kalder 
hendes karriereskift for modigt. Nogle 
har nærmest udtrykt misundelse over, 
at den modebevidste tidligere salgschef 
nu trækker i mudrede gummistøvler og 
lægger billeder af nysgerrige smågrise 
med krølle på halen ud på de sociale 
medier.

Drømme-elevpladsen
– Elevpladsen hos Danmarks største le-
verandør af økologiske grise er en drøm-
me-elevplads, understreger hun.
Hestbjerg Økologi har gårde med fritgå-
ende, økologiske grise fordelt flere ste-
der i en stor radius i Midtjylland og bliver 
drevet af et ægtepar, hvis værdier og 
forretningsmål, Lise-Lotte Hjort Laursen 
beundrer.

Hun elsker sit arbejde og fortsætter ger-
ne som ansat hos Hestbjerg Økologi. 
Hendes private fremtidsdrøm er dog på 
sigt at købe et lille økologisk landbrug 
sammen med sin mand og have en ni-
cheproduktion af økologisk grisekød,  
men uden ansatte.

– Jeg er allerede ansat på en super 
spændende arbejdsplads med mas-
ser af dygtige mennesker, siger hun og 
fortsætter: – Hvis jeg fik mit eget store 
økolandbrug, ville jeg lynhurtigt få lige 
så mange forpligtigelser, som hvis jeg 
havde overtaget møbelvirksomheden. 
Nej tak. Jeg vil gerne have den frihed, 
det giver, ikke at have ansvar for mange 
menneskers levebrød, fastslår hun.

SAMARBEJDE OG LEDERSKAB PÅ PRØVE
PRODUKTIONSLEDERNE PÅ INTRODUKTIONSTUR ✒ LEDELSESUNDERVISER JEPPE BACH KNUDSEN 

Vi kan nok godt være enige om, 
at der er langt fra et varmt fø-
rerhus, et sæde med luftaffjed-

ring, touchpad, bluetooth og wi-fi, til 
en lille skov i Himmerland, bivuakker, 
bål og højt til loftet. Ikke desto mindre 
var det de kontraster, de 15 nystartede 
produktionsledere blev mødt af få uger 
inde i uddannelsen. For andet år i træk 
gennemførte en del af lærerstaben på 
Asmildkloster Landbrugsskole Lederens 
Træningsbane for de studerende.

Formålet med turen er, at de studerende 
stifter bekendtskab med ledelse, opga-
veanalyse, planlægning og ikke mindst 
evaluering sammen med samarbejde, 
kommunikation og relationsopbygning. 

Igen i år gik turen til Himmerland, til et 
landbrug med tilhørende skov. Efter af-
gang fra skolen, blev mobiltelefonerne 
inddraget, klassen delt i flere grupper 
og blev sat af undervejs på ruten. Kun 
udstyret med kort og en kompasretning 
skulle grupperne nå frem til målet, inden 
for tidsgrænsen. Kun en enkelt gruppe 
måtte trave lidt ekstra. Det, at stå som 
leder foran en gruppe af kolleger man 
ikke har tilbragt meget tid sammen med, 
kan for den enkelte være en stor udfor-
dring. Derfor var målet for den første 

opgave et landbrug, som er velkendt for 
alle, hvorfor det gav både tryghed og en 
god faglig snak om alt fra kvæg til foder-
blanding, traktorer og planteavl. 

Efter en kop kaffe og frokost var alle klar 
til at påbegynde teoriundervisningen. 
Herefter gik praktikken i gang. Opgaver-
ne blev uddelt, analyseret og udført. Der 
blev reflekteret, givet feedback og en-
kelte måtte prøve en gang til, indtil der 
til sidst var indrettet lejr, latrin, arbejdet 
med samarbejde og kommunikation. Vi 
blev fint forplejet til aften, og mange hav-
de nok forventet, at nu kunne de slappe 
af, men efter middagen var det tid til 
gårdbesøg, hvor de studerende besøg-
te et landbrug. Efter fremvisning kunne 
de stille spørgsmål til landmanden, der 
mere end villigt øste af sin erfaring. 

Efter hjemkomsten blev der gennemført 
en enkelt samarbejdsøvelse i mørke, in-
den bålene blev tændt, og der blev hyg-
get og bygget gode relationer. 

Næste morgen efter oprydning og op-
tælling gik startskuddet til en konkur-
renc, hvor de analytiske værktøjer, le-
derskabet og udholdenheden blev sat 
på prøve. Der blev knoklet, råbt, bidt lidt 
negle, grinet og løbet i de timer. Det var 
derfor med lettelse, at de studerende 
efter sidste evaluering kunne sætte sig 
til rette til en god og velfortjent frokost.

Udover at have lært hinanden bedre at 
kende var erfaringsbanken fyldt af ind-
tryk, der er guld værd på de studerendes 
fortsatte vej mod at blive landbrugets 
fremtidige ledere. 
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Hvad tænkes der på? 
Ledetråde: Et pigenavn, råvarer fra landbruget, køkken,  
faglitteratur, 1962.

ASMILDKLOSTER-QUIZ
LØS GÅDERNE  ·  INDSEND SVARENE

DELTAG I LODTRÆKNINGEN OM EN LÆKKER KURV

Hvilket landbrug blev kåret som Årets Landbrug 2020?

I hvilken uge i 2021 afholdes SommerCamp på Asmildkloster?

Hvem havde Asmildkloster besøg af den 6.oktober 2020?

Hvad hedder årets ØKO-elev 2020?

Hvad hedder Asmildklosters nye værksted?
1

6

7

8

9
9

13

4

49

36

16

10

2

3

4

5

Hvilket H.C. Andersen-eventyr  
stammer billedet fra?

Hvilket symbol skal ind her?
Indsæt et symbol mellem de to tal, så  
resultatet bliver større end 3 og mindre end 4.

Hvilken by tænkes der på? 
Hvert andet bogstav er forsvundet i nedenstående bynavn.

·i·g·ø·i·g

3        4

Hvad skal der stå? 
Bogstaverne skal danne to ord. Ledetråd: rart i en kold tid.

kmeirvraedk

Hvad fortæller rebussen?

Vælg den rigtige figur
– fra nederste række til at  
erstatte spørgsmålstegnet.

Hvilket tal passer ikke ind her?

Indsæt det manglende tal.
21

22

15
2025
2811

16

14

18

9

17

19

23

?

12

?

 1 2 3 4 5 6

GEVINSTER

Vi trækker lod om en kurv  
til 500 kr. tre gange i 2021.

Den 1. februar, den 1. juni  
og den 1. oktober.

SÅDAN DELTAGER DU

Send svarene på e-mail til 
quiz@asmildkloster.dk

Husk at skrive dit fulde navn, 
postnummer og 
telefonnummer.

j+  -g -b -n

QUIZ
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SOMMERCAMP 2020
EN FESTLIG OG FORNØJELIG UGE FOR DRENGE OG PIGER ✒ BIRGITTE HEDEMANN ANDERSEN FORSTANDERINDE

For femte gang slog vi dørene op til 
SommerCamp. 50 børn og unge 
havde trodset corona og tilmeldt 

sig en festlig og fornøjelig uge for dren-
ge og piger i alderen 11-15 år. 10 af vores 
elever deltog som instruktører sammen 
med 10 ansatte i uge 27.

Gensynsglæden var stor. Nogle af cam-
perne havde været med flere gange, og 
de nytilkomne kunne hurtigt finde tryg-
hed i at høre de andre fortælle om de tid-
ligere års oplevelser og det fede fælles-
skab. Efter tjek ind på værelserne blev 
alle samlet for at høre ugens program.

Ugens mange aktiviteter
Mandag var ryste sammen-dag, hvor vi 
fik skabt relationer og lærte hinanden at 
kende. Inden camperne kom, havde de 
valgt, om de ville arbejde på teknik- eller 

dyrelinjen. Som regel ligeligt fordelt.
Tirsdag og onsdag arbejdede tekniklin-
jen med GPS-kørsel, fejlfinding på trak-
tor, indsåning, plæneklipperkørekort, 
ringridning, traktortræk, skifte sliddele 
på plov, vvs-konkurrence mm.

Dyrelinjen var på besøg hos frilands-
grise, kvægbesøg med fodring af køer, 
ungdyr og kalve. De besøgte også en ka-
ninavler med kødkaniner og chinchillaer. 
Her fik de frikadeller af kaninkød. Dyre-
linjen var også beskæftiget med heste 
på Vasehus Rideskole. 

Aftenhygge med bål og bingo
Som ’fritidsaktiviteter’ efter kl. 14.30 var 
der traktor for piger, skydning med riffel, 
bumper ball, paddleboard og gokart på 
Løvelbanen samt maskinstationsbesøg, 
beachvolly med meget mere. Aftenerne 

gik med afslapning, besøg i Netto og 
hygge på skolen. Der blev tændt bål og 
stegt skumfiduser. Vi arrangerede far-
merbingo med gode gevinster og en af-
ten, fik vi besøg af pandekagebilen, som 
lavede pandekager til alle.

På tur til ZOO
Landsskuet har tidligere været en del af 
SommerCamp, men i år var det aflyst på 
grund af. corona. Vi tog i stedet til Givs-
kud ZOO. Her fik vi guidede ture rundt i 
parken og kom helt tæt på flere dyr. Det 
var en spændende og anderledes dag. 
Torsdag sluttede vi af med lasagne og 
hjemmelavet is. 

SommerCamp er en super fed uge, med 
god energi og glade unge mennesker. 
Du kan allerede nu tilmelde dig campen 
i 2021 i uge 26. Måske en julegaveide?

FÅ NYE  
VENNER

KOM TÆT  
PÅ DYRENE

OPLEV LIVET 

PÅ LANDET
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Kvinder og mænd i landbruget er 
fagligt meget kompetente, ære-
kære og ikke mindst konkurren-

celystne. Specielt det sidste blev sat på 
prøve torsdag den 10. september, da As-
mildkloster slog dørene op til Farmerdag 
2020. En dag i fællesskabets tegn. 

Forud for Farmerdagen blev der plan-
lagt, forberedt og opstillet, så alt kun-
ne være klar. Alle skolens elever deltog 
med to store områder i én. 

Efter frokost blev alle eleverne samlet i 
maskinhallen og instruktionen gennem-
gået. 

Eleverne blev delt ind på to store uden-
dørsområder med i alt ni farmerdiscipli-
ner på hvert område. Private gårdejere 
og Hedeselskabet havde venligt stillet 
mark og udearealer til rådighed, hvor-
for de trafikerende på Overlundbakken 
spærrede øjnene op for traktortræk, 
rundballestafet og stærkmandskonkur-

rence på den ene side og bygning af 
hegn, brændekløvning og halmballesta-
fet på den anden side.

Skolens stab bemandede og servicere-
de de i alt 18 stationer, og der blev gået 
på med krum hals. Der var derfor lagt op 
til den store finale i skolens Atriumgård, 
hvor den vindende klasse skulle duellere 
mod et udvalgt hold fra skolens stab i 
den svære kunst – at få en sofa igennem 
et toiletbræt hurtigst muligt.

FARMERDAG 2020 PÅ ASMILDKLOSTER
EN DAG I FÆLLESSKABETS TEGN ✒ JEPPE BACH KNUDSEN

Efter at have samlet scorekort og regnet 
point stod det klart, at finaledeltageren 
blev Produktionslederne. Der var derfor 
lagt op til ubønhørlig fight i dagens fina-
le. Godt nok siger et billede mere end 
1000 ord, men dette blev en finale, man 
absolut skulle have overværet. 

Efter sved, kast, hop, bræk og masser af 
opfindsomhed kunne holdet fra skolens 
stab trække sig sejrrigt ud af finalen, til 
stor ærgrelse for Produktionslederne 

der viste sig som absolut værdige mod-
standere.

Skolen serverede helstegt pattegris til 
aftensmad, og der blev spist, grint og 
byttet gode historier over maden. En 
succesfuld dag, hvor mangfoldigheden 
i landbrugsfaget sås fra sin allerbedste 
side. Elever og stab udbyggede de gode 
relationer med konstruktive oplevelser 
på en anderledes måde. Vi ser allerede 
nu frem til Farmerdagen 2021.
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Vi hjælper byen 
Den 11. november hjalp nogle af vores 
grundforløbselever Viborg by med at 
sætte 450 juletræer på fod og pakke 100 
julekurve med gran og lys. Når I besøger 
byen i december så send en venlig tanke 
til Asmildkloster-eleverne. 

Økologisektionens årsmøde 2020 
Asmildkloster Landbrugsskole var i ok-
tober vært for Økologisektionen i Land-
brug & Fødevarers årsmøde. Mødet blev 
gennemført i en reduceret udgave med 
150 deltagere grundet Covid-19. 

Vi gennemfører mange arrangementer 
for landbrugets interessenter med stor 
succes. Dette møde blev også en suc-
ces, men krævede mange resurser for at 
kunne gennemføres på betryggende vis. 
På årets møde blev Lise-Lotte Hjorth 
Laursen fra Asmildkloster Landbrugs-
skole valgt som årets Øko-elev 2020.

LandboUngdom og 4H er flyttet ind
Asmildkloster har i mange år huset 
LandboUngdom og Ungdomskontoret.

For at styrke samarbejdet mellem Land-
boUngdom og skolen er LandboUngdom 
flyttet i nyrenoverede lokaler i hovedbyg-
ningen. De nye faciliteter har også øget 
synligheden overfor eleverne. Langt ho-
vedparten af vores elever er medlem af 
den lokale LandboUngdom, som også 
er landets største lokalforening. Land-
boUngdom er helt unik for erhvervet. 
Der findes ikke en lignende ungdomsor-
ganisation inden for andre erhverv.

Familiehøjskole på Asmildkloster 
Rent tilfældigt havde Asmildkloster 
besøg af forstanderen fra Sønderbord 
Idrætshøjskole, Michael Willemar. Han 
blev meget betaget af Asmildklosters 
beliggenhed og faciliteter. Michael snak-
kede sammen med forstanderen fra 
Viborg Idrætshøjskole, Erling – og vupti 
– så blev der arrangeret familiehøjskole 
på Asmildkloster i uge 28. Vi håber det 
bliver en tilbagevendende tradition

Opstart af nye grundforløbselever
I august startede 90 grundforløbselever. 
Vi gør i den første tid meget ud af at ska-
be relationer i klasserne og på tværs. I 
den første uge afholder vi fx to dages 
camp. Ingen telefoner, god mad og mas-
ser af fællesskab. Vi arbejder sammen 
igennem øvelser og leg. Nøgleordene er 
faglighed og fællesskab. 

Blomstermark
Mange børn, mænd og kvinder har igen 
i år, besøgt og plukket blomster på As-
mildklosters blomstermark. Endnu an-
dre har nydt synet, når de er kørt forbi. 

SMÅ HISTORIER FRA HVERDAGEN
HØJDEPUNKTER I ÅRET ✒ FORSTANDERINDE BIRGITTE H. ANDERSEN

De glade stiletter var på besøg på 
Asmildkloster den 6. oktober
Vi fik skolen at se, vi var i dialog med 
undervisere, vejledere og skolens le-
delse om ting, vi som praktikværter og 
Landbrugsskolerne kan hjælpe hinan-
den med, for at vi hver især kan gøre det 
bedste for vores landbrugselever.

Vi gik derefter i skolens idrætshal, hvor 
ca. 100 elever var parate til en dialog 
med os om ’Den gode praktikplads’. 
Hvordan ser eleverne den gode praktik-
plads, og hvilke forventninger har vi til 
eleven? Der kom mange gode input fra 
eleverne

STOR TAK til elever og personale på As-
mildkloster Landbrugsskole for en SU-
PER inspirende dag. Vi glæder os til det 
fortsatte gode samarbejde.

Open Air på Asmildkloster 
Forårs- og efterårsfest blev aflyst, 
julefrokosten, som elevrådet plejer at 
stå for, blev aflyst. Vi tog et nyt initiativ; 
Open Air på Asmildkloster. En aften 
midt i juni. Der var bål og fakler, der var 
pølser på grillen, der var hyret en musi-
ker, der var en kold øl, og der var glade 
unge mennesker. Vores Atriumgård 
blev indviet – det var en af de aftener, vi 
gerne vil gentage.

Besøg på Houlkærskolen
Det’ den dejligste morgen i hundrede 
år... Hvis der var noget, der kunne få 
dagens morgentåge til at lette, så var 
det 300 mega glade, forventningsfulde 
og spørgende børn fra indskolingen på 
Houlkærskolen i Viborg. Skolen afhold-
te deres traditionsrige ’Høstfest’, og 
pga. Covid-19 var ’Høstdansen’ meget 
fornuftigt skiftet ud med CASE IH ’Høst-
maskiner’. Vi er sikre på, at både børn 
og voksne har haft en lærerig og livsbe-
kræftende formiddag. 

DM i pløjning
10. oktober deltog Asmildkloster i DM i 
pløjning for landbrugsskolerne. Der blev 
vurderet, målt, justeret, grint og hygget 
med høj koncentration og præcision. 
Med det høje niveau der blev arbejdet 
på, er der ingen tvivl om, at der fremad-
rettet bliver lavet et godt stykke arbejde 
ude i landbruget.
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Ovennævnte spørgsmål har mine 
elever ofte stillet sig selv – og 
mig – for den sags skyld. Og for 

at være helt ærlig, så kan man godt selv 
komme lidt i tvivl en gang imellem. Der-
for har jeg også bakket fuldt ud op om 
den idé Asmildklosters bestyrelse har 
fået; nemlig at sende alle vi undervisere 
ud i to dages erhvervspraktik. 

Mit valg er faldet på praktik på de to øko-
logisk drevne godser, Stenalt og Ausum-
gård. Her har jeg fået lov at tilbringe en 
dag i praktik hvert af stederne med fo-
kus på henholdsvis økologisk plantepro-
duktion med blandt andet hamp i sæd-
skiftet – og økologisk planteproduktion 
med henblik på udvinding af protein fra 
græs.

Mit besøg (eller min arbejdsdag) på 
Stenalt Gods løb af stablen en dag i ok-
tober, hvor jeg var så heldig, at den sid-
ste hektar hamp stadig stod på marken 
og netop blev høstet denne dag. Dagen 
begyndte 7.30 som en ganske alminde-
lig dag for markfolkene og skulle ende 
med at blive lidt længere end en almin-
delig skoledag for en lærer som mig. 

Driftsleder Hans Fynbo, der satte mig 
i arbejde, var rigtig grundig og gav en 

spændende rundvisning på hele bedrif-
ten, inden markmanden og jeg selv skul-
le sætte gang i tørringen af det hampfrø, 
der var høstet dagen før. 

Ny viden til eleverne
Stenalts markbrug ligger for en stor dels 
vedkommende på inddæmmet jord. En 
jord der giver nogle fantastiske afgrøder, 
på trods af de udfordringer, der er i den 
økologiske produktion. Det er ikke umu-
ligt at høste hvedeudbytter i nærheden 
af de 10 tons i de bedste år. Heller ikke 
de andre fremavlskornarter og frøavlen 
står tilbage for konventionelle udbytter i 
Midtjylland. Her er i hvert fald noget, jeg 
skal hjem og fortælle mine elever, der 
ofte tror, at økologisk planteavl kun er lig 
med uovervindelige ukrudtsproblemer 
og alskens andre ulykker.

Fruen eller hampefrø?
Men tilbage til hampen. Hamp har været 
af stor interesse for mig, siden jeg i for-
rige århundrede skrev bachelor-projekt 
om denne fantastiske afgrøde, der kan 
bruges til ALT. Ja faktisk ville jeg være i 
tvivl, om det skulle være min kone eller 
et hampefrø, jeg ville medbringe, hvis 
jeg fik lov til kun at tage 1 ting med, før 
jeg blev sat af på en øde ø! Derfor var 
det også en stor glæde at se, at hamp 

Tak 
En stor tak til Stenalt og Hans Fynbo for at tage så godt imod – og for at give en spændende dag til en lettere støvet underviser 
fra Asmildkloster, som realistisk set, nok fik meget mere på dagen end han gav.

KAN EN UNDERVISER EGENTLIG NOGET SOM HELST  
UDE I DET PRAKTISKE LANDBRUG? 
EN DAG I MARK-PRAKTIK PÅ STENALT GODS ✒ MARTIN

faktisk dyrkes med succes i Danmark 
og forhåbentlig går en lysende fremtid i 
møde som ikke-euforiserende afgrøde. 
Om eftermiddagen havde jeg også for-
nøjelsen af at være med til at høste den 
sidste hektar – faktisk den sidste hektar 
af hele Stenalts mange hundrede hekt-
ar afgrøde, der skulle høstes her i 2020. 
Jeg fik lov at køre frøene fra – og hjem.

Inden den sidste høst blev jeg betroet at 
køre med ukrudtsstriglen i en stor hve-

demark. Jeg fik ligefrem et par timers 
kørsel uovervåget. Jo jo, man vokser 
af at blive betroet noget vigtigt. At det 
så ’bare’ var en blindstrigling var jo kun, 
fordi hveden ikke var vokset frem endnu, 
og ikke fordi jeg kunne ødelægge mindre 
på den måde :-)

Fyldt op med gode input
En stor fornøjelse var det også at være 
med til at spise kagen – sponsoreret af 
driftslederen for at sige tak for medar-

bejdernes indsats i høsten, der nu var 
godt i hus. En hyggelig afsluttende ople-
velse på en meget givende dag.

Da jeg endelig nåede hjem til aftens-
madstid, var det en træt og lidt stolt 
plantelærer, der kunne fortælle om alle 
de ting, han havde oplevet på det spæn-
dende økologiske gods Stenalt på kan-
ten mellem fjord og hav i det Østjyske.

Faktisk ville jeg være i tvivl, om 

det skulle være min kone eller et 

hampefrø, jeg ville medbringe, 

hvis jeg fik lov til kun at tage én 

ting med, før jeg blev sat af på 

en øde ø.
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Året 2020 har været et skel-
sættende år for Asmildklo-
ster Landbrugsskole, fordi vi 

blev nødt til at aflyse skolens jubilæ-
umselevmøde. 

Vi startede med at finde 70, 60, 50, 
40, 25 og 10 års-jubilarerne frem fra 
arkiverne. Vi sendte indbydelser ud 
til 40 års-jubilarerne, og 50-års jubil-
arerne lå klar til afsendelse. På grund 
af corona og deltagerantal på max. 
50, kunne vi ikke gennemføre, og jubi-
læumsmødet 2020 blev desværre af-
lyst. Skolen håber, at det bliver muligt 
at afholde jubilæet til foråret, hvornår 
vides dog ikke. Så måske bliver der to 
jubilæumsmøder i 2021.

Hvis nogen har været elev i 2011, 
1996, 1981, 1971, 1961 og 1951, er I 
meget velkomne til at sende besked 
til Inger Møller på e-mail til im@as-
mildkloster.dk eller på tlf. 4097 9058.
 
Til jubilæumselevmødet plejer der 
at være et tilbageblik i de årsskrifter, 
der tilhørte de årgange, der dette år 
er jubilarer, ligesom nogle af de frem-
mødte plejer at skrive lidt om, hvad 
de har arbejdet med, efter at de for-
lod klosteret.

JUBILÆUMSELEVMØDE
ET TILBAGEBLIK ✒ INGER MØLLER, PENSIONERET LÆRER

Bønding skrev om problemer med selv-
angivelser, afskrivningsregler var uklare, 
og det var nyt at udfylde selvangivelser. 
I 1950 var det nyt, at løn til børn kunne 
beskattes selvstændigt og derfor fra-
trækkes som en udgift og ikke lægges 
oven i forældrenes privatforbrug.

Der var lidt om svinehold, hvor det blev 
påpeget, at man ikke måtte bruge fiske-
produkter til slagtesvin, da det gav af-
smag i kødet. 

Af egen avl til grisene blev der foruden 
brugt korn og grovfoder som roer og 
kogte kartofler. Det bedste foder var 
korn og returmælk fra mejeriet.

Som noget nyt blev der skrevet, at hvis 
man ville være storbonde eller godsejer 
med svin, skulle man have tre forskellige 
stalde til svin, en til søer, en til opdræt og 
en til fedesvin – dette på grund af tem-
peratur og fugtighed i stalden.

I 1950 blev der bygget til skolen. Kardi-
nalfløjen kom til. Der manglede plads til 
elever, og der manglede undervisnings-
lokaler, efter udbygningen var der plads 
til 84 elever.

1960
I 1960 fik Asmildkloster et nyt forstan-
derpar; Ruth og Svend Øvli Spanner. De 
flyttede fra deres ejendom Aldershvile, 
hvor de lige var blevet færdige med at 
bygge ny kostald.

På skolen var der indrettet et lokale, så 
eleverne kunne lære om byggemateria-
ler og ligeledes kunne øve sig i byggeri.

Noget om ukrudtsbekæmpelse. Den-
gang som nu erkender man, at hvis man 
kvæler noget ukrudt, så overtager andre 
ukrudtsarter bare magten, så skal der 
jagtes nye sprøjtemidler.

Noget om af vigtigheden af at smøre 
sine traktorer og maskiner. Det lærer de 
unge landmænd også i dag, før de bliver 
sendt ud til landmændene, så det er sta-
dig vigtig.

Noget om lån af kapital. Spanner be-
rettede om DLR: Det var første gang, 
at der blev tilbudt obligationslån kun til 
landbrug. Den unge mand kan gennem 
Realkridtfonden, få en chance for at 
komme i gang med et brug af en sådan 
størrelse, at både hans arbejdskraft og 
de moderne maskiner kan udnyttes fuldt 
ud. ’Hellere låne end mangle kapital.’

Der var noget om landbrug på Island og 
en Tuborg-tur gik gennem Europas land-
brug dette år.

Fastrup beretter om årets gang og gør 
sig tanker om det nødvendige byggeri af 
Vestfløjen. Prisen var 700.000 kr. Det var 
nødvendigt for at kunne tilbyde eleverne 
en tidssvarende uddannelse med maski-
ne og værkstedsundervisning.

Der blev købt et hus i Overlund til læ-
rerbolig. Efter alle investeringerne har 
skolen en gæld på ca. 275.000 kr. Det 
er det tredobbelte af den gæld som var, 
da Fastrup blev forstander. Han skrev: 
Vil det i landbruget, som det syntes at 
ske i andre erhverv, være stordriften, der 
bliver dominerende. Ikke for mig at se 
en nogen ønskelig udvikling. Nogle små-
brug blev brugt som deltidsbrug allere-
de dengang. Den udvikling, han forudså, 
er om muligt, gået endnu stærkere de 
sidste år og endda med udenlandske og 
pengestærke opkøbere af ejendomme i 
Danmark.

1950
Et andet jubilæum der blev afholdt i 
1950, var 75 års-jubilæum for almin-
delige landmandsforsamlinger. I 1875 
blev den 13. almindelige landmands-
forsamling afholdt i Viborg. Det strakte 
sig fra den 29. juni til den 3. juli 1875. 
Kong Kristian den 9. deltog i mødet den 
1. juli. Forholdene var små, omegnen er 
ganske vist tarvelig, ja fattig i forhold til 
de egne, hvor der tidligere havde været 
afholdt samling.

Landmandsforsamlingerne var lands-
dyrskue og udstilling af redskaber og 
maskiner. Husflid, biavl, skovbrug og 
fiskeriudstillinger, ligeledes foredrag og 
forhandlinger om den tids problemer.

Der var udstillet dyr, men mest fra Jyl-
land. Et aktuelt emne var krydsningsavl, 
den første krydsning slår stærkest igen-
nem, men taleren om emnet slog fast, at 
vil man krydse, må man vide, hvad man 
tilsigter, og man må holde skarpt for 
øje, ikke at opbruge alle hundyr i kryds-
ningsalen. Kan det siges bedre eller kla-
re i dag? 

Jordfordeling var et emne der blev be-
rørt, efter landboreformerne var det 
vigtig at alle fik det samme slags jord, 

nogle valgte stjerne udstykning andre at 
flytte ud, men at de også skulle have lige 
meget eng og overdrev så man var sikret 
avl både i tørre og våde somre.

Denne fordeling var nu blevet national-
økonomisk dyr i jord til skel og til ekstra 
kørsel på vejene. Landet over blev der 
nedsat jordfordelingskommissioner til 
at lave jordfordeling mellem ejendom-
me, loven gav beføjelser til at lave større 
jordfordelinger, og det kunne da pålæg-
ges folk at deltage.

I dag har den danske stat nedsat et ud-
valg til at få større jordfordelinger i stand 
af hensyn til tung trafik på vejene og eks-
tra tid til at drive ejendomme med stor 
afstand med de samme store maskiner. 
Det vil være dejligt, hvis det lykkes, men 
der går nok nogle år, før vi når dertil.
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1970
Hans Aagaard skrev om Samdrift og 
sammenlægning: Grænser for samdrift 
var 100 ha. Ved sammenlægning må 
ejendommen højest komme op på 35 ha. 
Så hvis landmanden vil være større, så 
var samdrift af to ejendomme bedre end 
at sammenlægge en ejendom. Det var 
lovgivningen, der lagde begrænsninger 
på, hvor store ejendomme skulle være. 
Den indstilling har hersket i Danmark fra 
politisk hold gennem mange år, men alli-
gevel er det lykkedes for landmændene 
at få større landbrug også meget større 
end 100 ha.

Lynge skrev om fejl ved traktorer: De 
fleste fejl var delvist stoppet luftfilter, 
for stor indsprøjtningsmængde, forkert 
tændingstidspunkt eller forkert elektro-
deafstand.

Det var vigtigt at lære eleverne om vig-
tigheden af, at vedligeholde deres trak-
torer. Vedligehold skal planlægges, først 
da bliver det et interessant job at holde 
traktoren i orden. 

Casper skrev om Industriel anvendelse 
af halm i årsskriftet: Der er blevet brugt 
meget tid på at beskrive det, og der er 
blevet flyttet meget halm rundt i Dan-

mark, til mange forskellige formål, hver-
ken dengang eller nu, har vi fundet den 
endelige løsning på bedst anvendelse af 
halm set ud fra et CO2 formål. 

Det var blevet tid for efteruddannelse
Skolen tilbød kursus i svejsning, svinets 
fodring og svinesygdomme, kursus i 
driftsplanlægning efter bidragsmetoden 
samt økonomisk kvæghold og sluttelig 
et kursus i landbrug uden kvæg. Kurser-
ne blev udbudt, fordi man skal lære, så 
længe man lever. Ord som effektivitet, 
specialisering og strukturændringer hø-
res dagligt, og derfor vil der blive færre 
om at dyrke Danmarks jord fremover, og 
større driftsændringer bliver nødvendi-
ge.

Hans Aagaard blev budt velkommen 
som ny lærer.

Spanner skrev om årets gang på skolen 
samt andre aktuelle tanker om fremti-
den.

Noget af jorden blev solgt fra, og Vansø-
gård blev købt med 100 tdr. land. Skolen 
havde 25 tdl. ved skolen og 15 tdl. ved 
Gymnastikhøjskoen. 

Der blev bygget en kostald til 50 bund-
ne køer og til kvier på spalter derudover 
stald til 400 slagtesvin – altså et traditi-
onelt dansk landbrug på den tid.

Spanner mente, at hvis vi blev optaget i 
EF, ville dansk landbrug kunne tjene 2,8 
mia. kr. mere. Det gav optimisme i land-
bruget. Verdens mest effektive landbrug 
står på tærsklen til en ny tid med bedre 
afsætningsmuligheder, men kan vi skaf-
fe kapital til moderne generationsskifte?
Der er to problemer ved generationsskif-
te, som er forskellige fra andre erhverv.
1.  Arbejdstiden
2.  Kapital til etablering

Hvis vi ser på landbruget i dag, har vi vist 
stadig de problemer, hvis man kun har 
en medhjælper ansat, så skal man selv 
lave to mands arbejde 150 dage om året.

1979/80
Skolens største elevhold på 90 elever, 
var i Tyskland, Holland og Frankrig i 
1979. Tre busser kørte afsted med telte 
og mad. 

Eleverne rejste ud for at se, hvordan 
man drev landbrug i andre lande. Vi hør-
te blandt andet andet om majsdyrkning, 
hvor vi lærte, at kun én kolbe var godt. Vi 
fik også set mange flotte, røde køer.

Lorentzen skrev om magtkamp og ly-
serød idyl: Vi tilhører gruppen af klo-
sterbrødre og -søstre. Eleverne starter i 
nogle klasser, her skal man finde en ran-
gorden, så der bliver accept i gruppen. 
Efter nogle måneder blev eleverne delt 
efter interesser; kvæg, svin og alsidige 
klasser. Herefter skulle der dannes nye 
grupper, som eleverne blev i til, de var 
færdige på skolen.

Schmidt skrev om de unge landmænd, 
som han havde meget ondt af: De påtog 
sig så meget arbejde, at de ikke kunne 
deltage i dagsmøder, og tit sov de ved 
aftenmøder.

Alt tyder på at både politikere og land-
boorganisationerne endnu ikke er klar 
over, at de nyetablerede landmænd ar-

bejder under helt andre betingelser end 
de etablerede, og at være selvejer er for 
dem svært at få øje på.

Hvis arbejde betragtes som et gode, 
så kan vi tænke på Grundtvigs ord, der 
kunne passe på de unge nyetablerede 
landmænd: Og da har i rigdom vi drevet 
det vidt. Når få har for meget og færre 
for lidt.

For meget arbejde kan give stres, mens 
mangel på arbejde kan evt. give en de-
pression.

Hvor blev pigerne af?
Kjær skrev om, hvor pigerne blev af? Han 
havde været til møde med andre nordi-
ske landes landbrugsskoler. I Danmark 
var andelen tre procent piger, mens der 
var en meget større andel af piger både i 
Norge og Sverige.

Der var på dette tidspunkt ingen kvinde-
lige lærere på Asmildkloster, men tiden 

har ændret sig. I dag er halvdelen af læ-
rerne på Asmildkloster kvinder. Andelen 
af piger på uddannelsen er også blevet 
betydelige større end i 1980.

Der blev bygget nyt lærerværelse og læ-
rerkontorer i 1979, og da skolen ikke hav-
de flere skovteknikere, startede man op 
med grundskoleelever, der skulle have 
mere praktik.

Det var nye tider på skolen og nye udfor-
dringer for lærerne. Mange nye, meget 
unge elever krævede flere lærerkræfter.
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1995
I 1995 fik skolen en ny formand, det var 
Mads Jakobsen. Han udtalte, at det var 
vigtigt som landmand at søge indflydel-
se i lokalsamfundet.

Det må siges, at Mads levede efter egne 
ord. Han sad i kommunalbestyrelsen i 
mange år og i en periode, var han også 
borgmester.

Elever på tur til Polen
Landskabet var næsten som i Danmark, 
men bygninger bar præg af, at der i kom-
munismens tid kun måtte opføres grå 
bygninger. Sidens kommunismens fald 
er der begyndt at blive bygget i vestlig 
stil med mursten og med flere farver på 
husene.

Åse, Anders og Holger skrev om et pro-
jekt, hvor de var lånt ud til at tage til 
Litauen for at hjælpe med at få gang i 
landbruget der, efter mange havde fået 
deres jord tilbage efter kommunismens 
fald. Det var svært for mange litauere at 
starte op, da alle havde været specialar-
bejdere, før de fik jorden tilbage, og for 
lærerne på landets skoler var det også 
svært at skulle til at interessere sig for 
afsætning og økonomi.

Der manglede indkøbs- og afsætnings-
kanaler, så arbejdet var meget forskel-
ligt fra dengang, staten stod for det hele. 

Alle, der havde været i Litauen for at 
forsøge at tilpasse landmandsuddannel-
sen til den igangværende udvikling, er 
det – på trods af sproglige udfordringer 
– forhåbentligt lykkedes at sætte en ud-
vikling i gang. Håber på forår i Litauen.

Farvel til Gunnar Pedersen og Leif
Skolens pedel gennem 26 år, Gunnar Pe-
dersen, besluttede at sige farvel til sko-
len for at være mere hjemme ved fami-
lien. Gunnar var nærmest en institution 
på skolen.

Leif tog efter 15 år på skolen hjem for at 
blive fuldtidslandmand. Også i 1995 var 
der mangel på arbejdskraft i landbruget. 

Første agrarøkonomuddannelse
Der blev for første gang forsøgt med den 
nye agrarøkonomuddannelse. Der var 

ikke nok tilmeldinger. Siden hen er det 
heldigvis gået godt, og en del har taget 
agrarøkonomuddannelsen på Asmild-
kloster. Lige nu i 2020 er et hold med 16 
studerende i gang. 

2010

I 2010 forsøgte Asmildkloster sammen 
med Viborg Gymnasium og HF at starte 
EUX Landbrugsuddannelsen. Kombina-
tionsforløbet bevirker, at man får såvel 
en studentereksamen samt beviset på 
at være faglært landmand. 

Det har været godt for skolen, at det blev 
muligt med denne uddannelse. Det har 
givet flere elever og dermed mere liv på 
skolen. Nogle af eleverne ønsker at læse 
videre, og andre bliver i det primære 
landbrug. På uddannelsen ses flere pi-
ger, og i dag er Asmildkloster den skole 
i landet, som uddanner flest EUX-land-
mænd. 

Nye lærerkræfter
I år 2010 startede tre nye undervisere; 
Jens Frølund, Kristian Kortegaard og 
Lars Nielsen. 

Morten Højgaard og hans far havde 
en artikel om det at være selvstændig 
landmand. Det er sjovt at følge dem på 
sidelinjen. Når jeg møder Morten ved 
den lokale købmand, har han tit skiftet 
arbejde, sidst blev han forvalter på Tjele 
Gods.

Dejligt at kunne følge jer gamle elever. 
Altid dejligt med en snak om, hvordan 
det er gået jer siden skolen.

Håber alt det bedste for alle, der har 
tilknytning til minkerhvervet, og at alle 
kommer godt videre med livet efter 
denne karstrofe for et helt erhverv, som 
er udviklet gennem generationer og gi-
vet et stort økonomisk tilskud til dansk 
nationaløkonomi, og som har betydet 
meget for mange danske kommuners 
skatteindtægter.

God jul og godt nytår
Jeg ønsker alle skolens ansatte, elever 
og alle gamle elever og lærere en glæ-
delig jul og et godt nytår. Jeg håber, at vi 
næste år bliver fri for corona.

Asmildkloster Landbrugsskole
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Det har været et yderst spændende 
og også anderledes år i undervis-
ningsafdelingen! 

Vi startede i januar måned med at byde 
velkommen til vores nye læsevejleder 
og coach, Anne Bay. Anne blev ansat på 
fuld tid og dermed blev vores læsevej-
ledning og SPS-arbejdet styrket! 

På Asmildkloster Landbrugsskole øn-
sker vi at styrke hver enkelt elev mest 
muligt i deres læring. Det stiller krav til 
alle, der møder eleverne på deres vej. 
I arbejdet med læsevejledning er der 
mange muligheder for tekniske hjælpe-
midler, arbejdsmetoder og personlige 
tilgange, som er vigtig at have fokus på 
for at lykkes med opgaven.

Hvis en elev er udfordret med at læse, 
hvilke programmer kan så hjælpe med 
at læse? Hvis retstavning er svært, hvil-
ke programmer kan så hjælpe eleven 
godt på vej? At styrke læsevejledningen 
er en god hjælp til både personale og i 
særdeleshed elever, for derigennem at 
styrke samarbejdet om udvikling af ele-
vernes potentialer.

Agrarøkonomer (AØ) på skolen igen
Endelig lykkes det igen for Asmildklo-

ster at få tilstrækkeligt med studerende 
til et AØ-hold. Da der i begyndelsen af 
februar startede et hold på 16 topmoti-
verede studerende, var det en stor dag 
for skolen. Alle undervisere tilknyttet AØ 
havde set frem til denne dag. 

Agrarøkonom uddannelsen er af en va-
righed på et helt år, så der er rig mulig-
hed for at følge de studerendes faglige 
og ikke mindst personlige udvikling gen-
nem uddannelsen. 

Alle AØ-studerende er tilknyttet en 
AØ-partner – en driftig landmand, som 
de studerende følger under hele uddan-
nelsen. De studerende har i løbet af året 
besøgt deres personlige AØ-partner med 
jævne mellemrum. Ved disse besøg hos 
landmænd i store del af Danmark har de 
studerende haft mulighed for at følge 
en selvstændig landmand på nærmeste 
hold. De har været med på sidelinjen, 
når der skulle træffes ledelsesmæssige 
beslutninger – lige fra muligheden for 
investering i nyt malkecenter, køb af jord 
frem for at leje, møder med rådgivere til 
personalemæssige udfordringer. 

Samarbejdet mellem de studerende og 
AØ-partneren har været til stor gavn og 
inspiration for alle deltagere. Vi forven-

ter at de studerende er rigtig godt rustet 
til den hverdag der kommer efter uddan-
nelsens afslutning i starten af 2021.

Online-undervisning
Dermed kom året godt fra start for 
elever og ansatte, men allerede midt i 
marts blev vores fysiske undervisning 
forandret, da Covid-19 lukkede landet 
ned. Vi sendte eleverne hjem, aftalte 
med underviserne at vi benyttede pro-
grammet Teams til at kommunikere via. 
Og derefter blev der stille på skolen. 
Eleverne var for en stund hjemme at ar-
bejde, mens lærerne gjorde sig klar til at 
overgå til online-undervisning. 

Den online-undervisning påvirkede vo-
res forår meget. Vi måtte ændre i under-
visningsplanerne, for det var svært at 
lave praktiske ting online. Alle undervi-
sere var meget kreative og forsøgte at 
tilgå undervisning på mange forskellige 
måder med video, gruppearbejde, Power 
Points m.m. 

Det krævede samspil og sparring med 
kolleger, for hvorledes kunne man plan-
lægge en digital undervisning, uden at 
det blev ren teori? Hvordan kunne grup-
pearbejde og opgaver inddrages i en di-
gital verden?

LÆSEVEJLEDNING, AØ OG ONLINE-UNDERVISNING
NYT FRA UNDERVISNINGSAFDELINGEN ✒ UDDANNELSESLEDER KIRSTEN HARBO OG PÆDAGOGISK LEDER KRISTINE MERETHE LUND

Det krævede som sagt en åben tilgang til 
’det nye’ fra både elever, lærere og ledel-
se. Så sammen skulle vi ’lægge asfalten, 
mens vi kørte på vejen’. Der blev lagt en 
stor indsats fra alle sider. Det lykkedes! 
Alle elever kom tilbage på skolen, de fik 
den resterende undervisning, og alle be-
stod eksamen ved sommertid 2020.

Alle undervisere på kursus
Som start på det nye skoleår i august 
måned investerede skolen i et fælles 
efteruddannelsesforløb fra UCN kaldet 
’Erhvervspædagogisk udviklingsarbej-
de’. Hele lærergruppen får i alt seks un-

dervisningsgange, hvor de undervises 
i at udvikle pædagogiske forløb med 
fokus fx klasseledelse, feedback, under-
visningsdifferentiering eller lignende. 
Alle undervisere skal afprøve nye tiltag 
i undervisningen, der skal sparres med 
kolleger og til sidst, skal alle til eksamen 
i foråret 2021. 

Lærere i praktik
Ved siden af dette udviklingsforløb har 
der været et ønske om, at alle undervise-
re løbende skal i praktik i enten primæ-
rerhvervet eller sekundærerhvervet i ca. 
to dage. 

Tanken med disse individuelle praktik-
forløb er, at vores undervisere hele tiden 
har ’fingeren på pulsen’ i forhold til, hvad 
der foregår i erhvervet. På den måde 
kan de også relatere deres undervisning 
til deres oplevelser. Disse praktikforløb 
er for enkelte undervisere startet i ef-
teråret 2020. Det er planen, at det skal 
være en fortløbende aktivitet i årene, der 
kommer.

Du kan læse om en lærers oplevelser i 
et praktikforløb et andet sted her i Års-
skriftet 2020.
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I FRITIDEN SKABES FÆLLESSKAB PÅ TVÆRS
NYT FRA SKOLEHJEM & AKTIVITETSKLUBBEN ✒ FORSTANDERINDE BIRGITTE H. ANDERSEN

Langt de fleste af eleverne på As-
mildkloster bor på skolen, så når 
’klokken ringer ud’ efter sidste 

time, går et nyt program i gang. 

I 2017 blev et nyt tiltag på skolen skabt 
– Aktivitetsklubben. Det er en klub skabt 
for og med eleverne. Målet er at skabe 
spændende aktiviteter, som både holder 
eleverne sunde og aktive samt skaber 
det gode fællesskab på tværs. Til skole-
årets start i august, ansatte vi Kim som 
en xtra ressource til skolehjemmet. 

Det betyder, at vi nu kan holde åbent alle 
dage i elevværkstedet – både eftermid-
dage og aftener. I værkstedet kan der 
laves individuelle projekter, man kan få 
en bil på liften eller deltage i de lidt mere 
bundne projekter. Hen over efteråret 
har eleverne kunne melde sig til at lave 
en pælehammer og en trådvinde. Der 
bliver arbejdet godt med tingene. Når 
projektet afsluttes, bliver der holdt en 
lille fernisering, og der kåres for bedste 
produkt.

En bunke blandede bolcher
For at holde os i form, spiller vi blandt 
andet badminton, fodbold, vollyball, pa-
deltennis og floorball. Der er programsat 
ridning og skydning og nyt i efteråret, 
har der været yoga for kvinder og moga 
for mænd. 

Onsdag er det store badedag med fast 
svømning på programmet. I skolens Fit-
ness-lokale ses altid elever, som træner 
på at få store og stærke muskler, og det 
er der jo behov for i landbruget. 

Vi arrangerer quizaftener og filmafte-
ner. Vi arbejder også med den kreative 
side. Det kan gøres med fx jern, perler 
og papir. Elevbesøg ud af huset er også 
populært, det har dog været lidt småt i 
år grundet corona.

I Madværkstedet kan der laves dejlig 
mad og spændende bagværk og her 
hygges i dejlige omgivelser. 

Pigeaftener
Henover året har vi arrangementer kun 
for piger. Det kan være en aften med 
hudpleje og makeup eller med fødderne 
i en balje vand. Det kan også foregå med 
pigerne i traktor eller i værkstedet, hvor 
de lærer at skifte dæk og olie på en bil.

Når vinteren banker på døren, besøger 
vi Viborg Skøjtebane flere gange, og vi 
slutter gerne af med en kop varm kakao. 
Vintertiden kan ligeledes krydres med 
vinterbadning og saunagus. 

Farmerbingo – det store hit
Vores ’grande finale’ sidst på året er Far-
merbingo. Mange elever møder op for at 
hygge sig og kommer med håbet om at 
vinde nogle af de mange flotte præmier 
sponsoreret af vores gode samarbejds-
partnere. Hovedpræmien har blandt an-
det været et trailerkørekort.

EN KLUB FOR ALLE ELEVER
Aktivitetsklubben er et tilbud til alle 

elever som går på forløb på skolen. 

Det koster 350 kr. for et skoleforløb 

og i den pris, kan man deltage i alt 

det, man gerne vil, så ofte man ger-

ne vil.

Fritiden på Asmildkloster kan leves 

aktivt på mange måder og i samvær 

med gode kammerater.
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NYT FRA 
PEDELLERNE
✒ TEKNISK SERVICE-LEDER  

CLAUS S. CHRISTENSEN

RENOVERINGER PÅ ASMILDKLOSTER
✒ SOUSCHEF LARS MOGENSEN

Claus, Arly + 2 x Per
Pedelafdelingen består af Claus, som 
er Teknisk service-leder og 2 x Per, som 
begge er ansat på cirka ½ tid. Endvide-
re er Arly tilknyttet for at passe skolens 
udearealer. 

Afdelingen har i år været præget af de 
mange renoveringsarbejder. Medarbej-
derne deltager i renoveringsarbejderne 
med assistance fra eksterne håndvær-
kere. Denne måde at arbejde på sikrer, 
at arbejdet udføres med høj kvalitet med 
den nødvendige viden tilstede. 

Mogens kommer til
Den 1. december 2020 udvides Teknisk 
serviceafdelingen. Mogens Jacobsen er 
uddannet landmand og tømrer. Han bli-
ver en del af Asmildklosterfamilien. 

Ny spisesal på Asmildkloster
Asmildkloster Landbrugsskole har igen-
nem de seneste år oplevet et konstant 
højt antal elever. 

Det lægger pres på mange af vores faci-
liteter. Blandt andet har spisesalen væ-
ret en flaskehals, og det har i perioder 
været nødvendigt at spise i hold simpelt-
hen, fordi spisesalen ikke kan rumme 
alle elever. Vi har derfor over en længere 
periode overvejet, hvorledes den kunne 
udvides. Der har været mange mulighe-
der i spil blandt andet en udvidelse over 
mod hovedindgangen. En sådan løsning 
blev fravalgt, da det ville gå ud over den 
flotte hovedbygning. Vi har i stedet ind-
draget lektiecafeen til spisesal og åbnet 
op til mødelokale 1, så den i perioder kan 
bruges til spisesal. 

Renoveringen blev omfangsrig. Der blev 
lagt nye klinker, ny facade og nye vin-
duer. Alt inventaret er udskiftet, og der 
er etableret ny belysning. Indgangen til 
spisesalen er gjort mere åben og venlig, 
idet den mur, som adskilte spisesal og 
foyer, er erstattet af et stort glasparti. 
Vi er meget tilfredse med resultatet, og 
eleverne har taget godt imod vores hyg-
geligt spisesal. 

vendes i haverne samt, at de besøgende 
kan opbevare tasker, overtøj med mere, 
mens de arbejder i haverne. Endvidere 
er der etableret tre udendørs håndvaske, 
som letter tilberedning af fødevarer. 

Asmildkloster Arena
I 2020 kunne vi etablere vores boldbane 
på arealet mod Nørresø. I foråret 2019 
blev der drænet, men efteråret 2019 reg-
nede væk, hvorfor det først blev muligt 
at etablere banen i foråret 2020. 

Boldbanen blev udført af et meget an-
erkendt firma ’De Praktiske Konsulenter 
ApS’, som etablerer boldbaner på man-
ge store stadions rundt omkring i Euro-
pa og nu også på Asmildkloster Arena. 

Til at slå plænen har vi købt en robotklip-
per, så arealet altid fremstår pænt. 

Tæt på Asmildkloster Arena har vi etab-
leret en Beach volly bane. Begge dele er 
i de sene sommermåneder brugt flittigt.

Renovering af Kardinalfløjen
I 2020 har vi færdiggjort renoveringen 
af Kardinalfløjen. Der er nye toiletter og 
badfaciliteter. Det var tiltrængt da de tid-
ligere badefaciliteter var fra 1960’erne. 
Trappeopgangen fik ligedes den store 
tur, så den nu fremstå tidssvarende. 
Udvendigt blev hele facaden mod par-
keringspladsen og vestgavlen furet om. 
Vi har nu en Kardinalfløj, som er 100 % 
renoveret ind- og udvendigt. 

Glasparti
Vores store nybyggeri fungerer i al væ-
sentlighed efter hensigten. Der har dog 
været udfordringer med for meget støj 
på det store åbne lærerkontor. Glasvær-

net er blevet erstattet af en glasvæg, 
som efterfølgende er blevet smukt de-
koreret. Det har fjernet alle lydproblemer 
til stor glæde for underviserne.

Haver til maver-hus
Haver til maver-konceptet startede i for-
året 2019. I det første år drog vi os nogle 
erfaringer dels om selve undervisnings-
konceptet, men også de fysiske. 

Vi nåede efter det første år til den erken-
delse, at det var nødvendigt at optimere 
de fysiske rammer. Vi har derfor i 2019 
etableret et ’Haver til maver-hus’. Det er 
cirka 40 m2 stort. Det giver mulighed for 
at opbevare de redskaber m.v., som an-
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KØKKENETS BERETNING 

Så er der gået atter et år – et år 
med forskellige udfordringer på 
grund af Covid-19.

Vi har siden Covid-19 startede smurt 
rigtigt mange madder – smørrebrød – 
som vi serverer til eleverne i spisesalen. 
Vi har udviklet måden at servere maden 
på til stor glæde for mange. Meget mad 
er serveret i små skåle, som er anrettet 
som en lille portion til at tage med på sin 
tallerken.

Vi har mange elever både landmænd og 
medieskoleelever, som til dagligt smører 
deres egen madpakke. Denne opgave 
har vi også løst i køkkenet hver dag, da 
det ikke er hensigtsmæssigt, at eleverne 
selv gør det med de retningslinier, som 
har været. Denne del har eleverne også 
haft stor glæde af, og vi har haft travlt.
 
Vi har haft opgaver undervejs med, hvor-
dan eleverne skulle sidde i spisesalen 
med hensyn til afstand. Først 2 meter, 
herefter 1 meter og nu skal eleverne 
sidde klassevis. Vi har heldigvis løst op-
gaverne på fornuftig vis fra dag 1, og ele-
verne har været gode til at efterleve det. 

Fra midten af juni og til midten af sep-
tember har vi transporteret alle vores 

måltider over i den gamle idrætshal, 
hvor eleverne har haft spisesal. Det har 
krævet megen koordinering. Vi er nu 
rykket tilbage og kan hver dag glæde os 
over en ny dejlig spisesal.

Birgitte er på skolebænken. Hun er i 
gang med en voksenelev-uddannelse 
som ernæringsassistent, som tager et 
år. Mens Birgitte er på uddannelse, har 
vi ansat Christine Buggge som afløser. 
Hun har tidligere været opvaskepige.

Christine blev student i sommeren 
2020, og hun holder et sabbatår for at 
tjene penge. Det er vi glade for. Christine 
er altid frisk for en god bemærkning. 

Ditte vil gerne forøge sin familie, så hun 
går på barsel 1. februar 2021. Som aflø-

ser har vi ansat Minna, som starter den 
1 november 2020. 

Bente og Pia fylder stadig køkkenet 
med deres dejlige humør og skaber hver 
dag arbejdsglæde. 

Mette er ansat i rengøringen, fordi  
Birgit ønskede nye udfordringer. Mette 
kan I læse om på side 71.

Minna Christensen er ansat som er-
næringssassistent i køkkenet pr. 1. no-
vember som barselsvikar for Ditte. Læs 
mere om Minna på side 71.

Dorthe er begyndt at deltage i elevråds-
møderne. Det er en god måde, at møde 
eleverne på, og der snakkes næsten altid 
mad, så det giver mening, at jeg er med.

Vi glæder os hver dag over 

en ny dejlig spisesal.

Dorthe

Anerkendelse

Det økologiske spisemærke i Bronze 

er landet. Asmildkloster ønsker at vise 

bredden i de produkter det danske 

landbrug kan mønstre. Vi er stolte over 

bronzen, som betyder at 30-60 % af vo-

res mad er af økologisk herkomst.
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PRIS PÅ DEN GODE INDSATS
ELEVPRISER PÅ ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 2020

NYT FRA KONTORET

Kontoret har fået nyt tilholdssted. 
Det gamle lærerværelse er lavet 
om til kontor. Dels er det skønt 

med mere plads og endnu bedre, så er 
IT kommet op fra den mørke bunker og 
sidder nu sammen med det øvrige ad-
ministrative personale. En løsning vi er 
rigtig glade for. 

I 2020 er to medarbejdere gået på bar-
sel. Tina fik i juni sønnen Frederik og 
Anne Sofie fik en datter den 2. oktober 

2020. Tillykke til dem begge og dejligt 
de er med til at producere nye elever til 
skolen. Til hjælp, mens de to er på bar-
sel, har vi fået Charlotte Schmidt på fuld 
tid og Kirstine Møgelbjerg ved behov. 
Velkommen til dem. 

I skrivende stund venter vi på at overgå 
til et nyt studieadministrativt system 
UDDATA. Mindes, det er nævnt før i års-
skriftet og i år, tror vi på, det lykkes. Vi 
har en overgangsdato der hedder 24. no-

vember 2020. Første overgangsdato var 
vist i 2017. Når overgangen er velover-
stået, får vi et total moderne studiead-
ministrativt system, som er meget bru-
gervenligt, og det glæder vi os meget til. 

Tak til dem, der i løbet af året har haft 
kontakt med kontoret – altid dejligt at 
kunne hjælpe både elever, læremestre 
og kollegaer. 

Højeste gennemsnit
HF2 ❧ Michael Bloch Johansen

Højeste gennemsnit
EUX · HF2 ❧ Jacob Højlund

Højeste gennemsnit
PL ❧ Emil Bøge Christensen
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PRIS PÅ DET GODE KAMMERATSKAB
ELEVPRISER PÅ ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 2020

PRIS PÅ DET GODE KAMMERATSKAB
ELEVPRISER PÅ ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 2020

Bedste kammerat
HF2 ❧ Mikkel Vestergård Bonde

Bedste kammerat
EUX · HF2 ❧ Anton Skovgaard Rasmussen

Bedste kammerat
PL ❧ Emil Bøge Christensen

Bedste kammerat
GF2 ❧ Nicklas Bjerre Gosvig

Bedste kammerat
EUX · HF1 ❧ Anders ?

Særlig indsats  
❧ Simon Nicolai Støvring

Simon Støvring fik prisen for sær-
lig indsats. Han har tre somre i 
træk været frivillig instruktør på 
Asmildkloster SommerCamp
Simon har været aktiv i både sko-
lens elevråd og barudvalg. 
Tak for din energi og indsats!

Årsskrift 2020
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HF2 EUX PRODUKTIONSLEDERE

LANDMAND 2020 · EUD

HF2 EUD

HF2 EUD
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SKOLENS PERSONALE SKOLENS PERSONALE

LEDELSE OG ADMINISTRATION LÆRERE

Lars M. Amdersen
Forstander

Birgitte H. Andersen
Forstanderinde

Lars Mogensen
Souschef

Kirsten Haarbo
Uddannelsesleder

Kristine Merethe Lund
Pædagogisk leder

Majbrit Duch
Kontorleder

Elin Maagaard
Studievejleder og 
plantelærer

Kristian Kortegaard
Kvæg-, biologi- og 
naturfagslærer

Susanne Joel
Samfundsfagslærer

Bendt Jensen
Tekniklærer

Kim Christensen
Tekniklærer

Peter Andersen
Tekniklærer

Martin Carlsen
Plantelærer

Rolf Poulsen
Plantelærer

Kirsten Andersen
Kvæg- og idrætslærer

Per A. L. Würtz
Kontorassistent

Dorthe Arnfred Rams-
dal. Kontorassistent

Tina Linnebjerg
Kontorassistent

Anne-Sofie Madsen
Kontorassistent

Charlotte Schmidt
Barselsvikar

Mathias Hauge
IT-supporter

Dorte Noe
Plantelærer

Ole Kjær.  
Dansk- og engelsk- 
lærer

Ida S. Nicolajsen
Planterlærer

Frank Andersen
Økonomilærer

Lars Vingborg
Økonomilærer

Gert-Jan
Tekniklærer

Bjarke Andersen
Minklærer

Lars Nielsen
Svinelærer

Dorthe Jensen
Køkkenleder

Bente Nielsen
Ernæringsassistent

Pia Lind Ehmsen
Ernæringsassistent

Ditte Marie Larsen
Ernæringsassistent

Minna Christensen 
Ernæringsassistent

Christine Bugge
Køkkenmedhjælper

Birgitte Sørensen
Elev

Lise Rod Pilgaard
Kvæglærer

Mads Justesen
Samfundsfag- og 
ledelsesunderviser

Jeppe Knudsen
Ledelsesunderviser

Anne S. Bay
Læsevejleder og 
mentor 

Claus Bengtsen
Tekniklærer

Sidsel Christensen
Kvæglærer

Hanne Præstgaard
Svinelærer

Rikke Tolstrup
Kvæglærer

SKOLEHJEM

IT

Claus Christensen
Teknisk serviceleder

Per Vestergaard
Teknisk servicemed-
arbejder

Mogens Jakobsen 
Teknisk servicemed-
arbejder

Benny F. Pedersen
Teknisk servicemed-
arbejder

Mette Gade
Serviceassistent

Berit Tobiasen
Serviceassistent

Per Kristoffersen
Skolehjemsassistent

Kim Rosenvinge
Skolehjemsassistent

Liselotte Puggard
Projektmedarbejder 
og skolehaveleder

ADMINISTRATION

STUDIEVEJLEDERE

KØKKEN- OG SERVICEPERSONALE



Årsskrift 2020 69

VELKOMMEN TIL NYE ANSIGTER

Gert-Jan Jonker
Tekniklærer
Jeg er 32 år og bor lidt nord for Holste-
bro med min kone Sanne, et par heste, 
høns, en hund og en kat. 

Der har jeg et lille hobby-planteavlsbrug, 
hvor jeg dyrker lidt grøntsager, som jeg 
sælger i mit stalddørssalg. Jeg er op-
vokset på en kvæggård, hvor planteavl 
og teknik vakte stor interesse. 

Jeg blev agrarøkonom i 2016 og har ho-
vedsageligt været ansat som markmand 
ved de landmænd, som jeg har mødt på 
min vej. Jeg har siden maj, været en del 
af lærergruppen på Asmildkloster, hvor 
jeg underviser i planter og teknik på 
grundforløbet. Jeg ser frem til at hjælpe 
nye landmænd på vej!

Peter Andersen
Teknikunderviser
Jeg er 47 år og bor uden for Randers 
sammen med Kirsten og vores tre børn.
Jeg er uddannet agrarøkonom fra Ham-
merum Landbrugsskole og har gennem 
tiden arbejdet med dyrehold og plan-
teavl. Jeg har både været selvstændig 
landmand og driftsleder på produktions-
landbrug.

Fritiden bruges på fiskeri og jagt. Des-
uden spiller jeg lidt oldboys-bold og ta-
ger gerne en tur på stadion og ser fod-
bold. En lang gåtur i naturen er også et 
hit. Når tiden er til det, fordyber jeg mig i 
at skrue, vedligeholde og restaurere æl-
dre motorkøretøjer.

Jeg underviser på Grundforløb 1 og 2. 
Jeg er rigtig glad for at være en del af 
fællesskabet på Asmildkloster.

Rikke Bundgaard Tolstrup
Kvæglærer
Jeg er 30 år og bor i Øby sammen med 
min kæreste Rasmus og vores søn An-
ton. Vi bor på en landejendom med 
vores hund og et par heste. Rasmus er 
landmand med malkekvæg og planteavl. 

I 2011 tog jeg studenterforløbet på As-
mildkloster og derefter startede jeg på 
Aarhus Universitet og blev i 2016 fær-
diguddannet som Agrobiolog. Mens jeg 
studerede, havde jeg arbejde som guide 
i Ree Park Safari. Siden har jeg arbejdet 
som salgskonsulent hos Calvex, som 
landmand og som videnskabelig assi-
stent i afdelingen for husdyrvidenskab 
ved Aarhus Universitet.

Jeg er startet som underviser i oktober 
2020 og skal blandt andet undervise i 
kvægproduktion og biologi.

SSøønnddaagg
1122.. SSeepptteemmbbeerr

kkll ..   1100--1155

HØST
M A R K E D
P Å  A S M I L D K L O S T E R

HANDEL  ·  AKTIVITETER  ·  OPLEVELSER 

FOR HELE FAMILIEN

1368_Høstmarked_2x2m.indd   1 15/09/2016   13.20

UNDERVISERE
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Kim Rosenvinge
Skolehjemsassistent
Jeg er 57 år og gift med Lai-
la. Vi har to voksne drenge. Vi 
bor i Skader på en landejen-
dom, hvor jeg har Anguskre-
aturer.

Jeg startede i Forsvaret i 
Randers, hvor jeg efter 15 år 
afsluttede med en HF-eksa-
men. Jeg har arbejdet som 
lagerchef hos Icopal i Aarhus 
og været selvstændig vogn-
mand i fem år. De seneste 5 
år har jeg arbejdet som sæl-
ger af forskellige produkter. 

Jeg er meget glad for at ar-
bejde med unge mennesker 
og ser det som et stort privi-
legium at være en del af As-
mildkloster Landbrugsskole.

Minna Christensen
Ernæringsassistent
Jeg 58 år og bor i Viborg. Jeg 
er gift med Bjarne. Vi har fire 
sammenbragte børn og otte 
børnebørn. Vi er vilde med at 
have besøg af børnebørnene, 
tage på weekendture med fa-
milie og venner, mødes over 
god mad og gå i biografen. 

Jeg blev uddannet ernæ-
ringsassistent i 1984. Der-
udover har jeg arbejdet på 
Forsorgscentret Vibohøj i 
mange år, og indtil 31. Okto-
ber 2020 på Friplejehjemmet 
Sct. Kjeldsgården. 

Jeg er vild med at lave mad, 
afprøve nye opskrifter og 
glæder mig til at forsyne jer 
med velsmagende retter. 

Mette Gade
Serviceassistent
Jeg er 43 år og bor i Hald Ege 
med mine tre børn på 13, 11 
og 8 år.

Jeg er udlært salgsassistent 
og har en butikschef-uddan-
nelse. Jeg har arbejdet i Fæt-
ter BR, Selta, Bilka og hos ISS 
Rengøring. Sidst var jeg an-
sat på demensplejehjemmet 
Sct. Kjeldsgården i Viborg, 
hvor jeg har været i syv år 
og gjort rent for beboere og 
hjulpet til i de forskellige om-
råder.

Jeg er rigtigt glad for at være 
en del af teamet på Asmild-
kloster landbrugsskole.

Charlotte Schmidt
Kontormedarbejder
Jeg bor i Bruunshåb sammen 
med mine tre børn, på 22, 20 
og 16 år og vores lille hund.

Jeg er uddannet kontoras-
sistent og har det meste 
af mit arbejdsliv arbejdet 
med økonomi og service. 
De sidste 10 år inden for tu-
rismebranchen. Jeg blev 1. 
maj 2020 ansat i et vikariat i 
administrationen, hvor jeg til 
dagligt primært sidder med 
økonomiopgaver.

Jeg er glad for at være en del 
af Asmildkloster i et team 
med gode kolleger og med 
alle andre på skolen både an-
satte og elever, der altid giver 
en uforudsigelig dag.

Jeppe Bach Knudsen
Ledelsesunderviser
Jeg er 46 år gammel og bor i Skive med 
min forlovede Lorita, to børn Sissel og 
Tilde og vores golden retriever Rolf. 

Jeg er en af de meget få på Asmildklo-
ster der ikke ved ret meget om landbrug. 
Til gengæld har jeg igennem mit tidlige-
re virke i Forsvaret og i sportens verden 
masser af erfaring med strategi, udvik-
ling og ledelse. 

Jeg er til daglig klasselærer for Produk- 
tionslederklassen, hvor jeg også under-
viser i ledelse i praksis. Derudover har 
jeg min gang ved Agraøkonomerne. Jeg 
ser frem til at klæde rutinerede land-
mænd endnu mere på, når det kommer 
til arbejdet med strategi, udvikling og 
ledelse.

Anne Søndergaard Bay
Mentor og SPS-medarbejder
Jeg er læsevejleder, mentor og sps-ko-
ordinator. Det betyder, at jeg vejleder 
elever og undervisere i, hvordan man 
kan bruge læse- skriveteknologi, hvis 
man er ordblind. Jeg tager mig af elever 
med særlige behov og administrerer de 
forskellige støtteordninger, som findes.
 
Jeg er for mange år siden uddannet 
landmand og har haft landbrug med 
slagtesvin, juletræer og afgrøder til fre-
mavl. Jeg er også læreruddannet med 
speciale i læse-/skrivevanskeligheder.

Jeg har tre voksne børn, som alle er flyt-
tet hjemmefra. Den ældste har for øvrigt 
gået her på Asmildkloster. Min mand og 
jeg har lige købt en skøn lille ejendom 
lidt nord for Viborg, som vi renoverer og 
glæder os til at flytte ind i. 

Hanne Præstgaard Rishøj
Svinelærer
Jeg er 34 år og bor i nærheden af Ulstrup 
sammen med min mand Christian og vo-
res to piger på tre og fem år, vores hund 
og kat og 10 høns. Min mand har 300 
søer med tilhørende slagtesvin, som han 
driver sammen med sine forældre. 

Jeg er uddannet faglært landmand på 
Asmildkloster Landbrugsskole i 2009 
og har sammenlagt arbejdet i svinepro-
duktion i seks år. I 2012 begyndte jeg at 
læse til jordbrugsteknolog på Erhvervs-
akademi Århus. De sidste fire år har jeg 
arbejdet hos landbrugsstyrelsen som 
kontrollør, primært krydsoverensstem-
melses kontrol og foder- og hygiejne-
kontrol. Siden den 1. august 2020 har 
jeg undervist på Asmildkloster og jeg 
nyder at være på skolen og dykke ned 
i det faglige og teoretiske om svinepro-
duktion.

VELKOMMEN TIL NYE ANSIGTERVELKOMMEN TIL NYE ANSIGTER

UNDERVISERE SKOLEHJEM KØKKEN- OG SERVICEPERSONALE KONTOR
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JUBILÆUMSMØDE 
– 25. september 2021 –

70 års elever  ·  årgang 1950-1951

60 års elever  ·  årgang 1960-1961

50 års elever  ·  årgang 1970-1971

40 års elever  ·  årgang 1980-1981

25 års elever  ·  årgang 1995-1996

10 års elever  ·  årgang 2010-2011

JULETRÆS- 
TÆNDING

og udgivelse af årsskriftet
– 1. december 2021 –

ELEVFORENINGENS STYRELSE
PÅ ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 2020

Navn By Valggruppe Telefon Email

Bjarke S. Andersen Hobrot Formand 21450076 ba@asmildkloster.dk

Nikolaj Foldager Kjærgård Tjele Næstformand 60122971 n.foldager.k@outlook.com

Christian Børgesen Tjele Bestyrelsesmedlem 60242749 christian-boergesen@hotmail.com

Jakob Krogh Sloth Hobro Bestyrelsesmedlem 40475491 sloth21@mail.dk

Troels Hansen Havndal Elevforening  22838966 hansen.troels@gmail.com

Mads Bruun Christensen Viborg Elevforening 0306219 m-bc@live.dk

Maria Rønd Kristensen Aalestrup Elevforening  23457002 mariaroend@gmail.com

Helle Vestergård Hansen Spjald Elevforening  60664800 hellehansen@mvb.net 

ARRANGEMENTER I ELEVFORENINGEN 2021
SÆT KRYDS I KALENDEREN

Elevforeningens medlemmer i 
Asmildklosters bestyrelse:

Bjarke Stevsgaard Andersen

Nikolaj Foldager Kjærgaard

Jacob Krogh Sloth

Christian Børgesen

EFTERÅRSFEST
– 29. oktober 2021 –

FORÅRSÅRSFEST
– 23. april 2021 –



Navn Postnr. By Valggruppe Email

Søren Rasmussen 9550 Mariager Frit mandat sr@ewe.dk

Jakob Krogh Slot 9500 Hobro Elevforeningen jakob123321@gmail.com

Bjarke S. Andersen 9500 Hobro Elevforeningen ba@asmildkloster.dk

Nikolaj Foldager Kjærgård 8830 Tjele Elevforeningen n.foldager.k@outlook.com

Jacob Gade 8832 Skals Landboforeningen Midtjylland jgade@c.dk

Henrik Nielsen 9620 Aalestrup Familielandbruget Midtjylland Henielsen1000@gmail.com

Lars Oddershede 7700 Thisted Landbo Thy lars.oddershede@mail.tele.dk

Torsten Nielsen 7850 Stoholm Viborg Kommune torsten@viborg.dk

Olav Nørgaard 7840 Højslev Region Midtjylland olav.noergaard@rr.rm.dk

Kasper I. Terkelsen 8800 Viborg 3F Viborg kasper.terkelsen@3f.dk

Casper Kabel Rasmussen 7800 Skive Landboforeningen Limfjord casperkabel@fiberpost.dk

Lars C. Nielsen 9530 Støvring Medarbejderrepræsentant ln@asmildkloster.dk

Tina Linnebjerg 8830 Tjele Medarbejderrepræsentant tl@asmildkloster.dk

Johannes Sørensen 8620 Kjellerup Elevrepræsentant johs936@gmail.com

Maria Rønd Kristensen 9620 Aalestrup Elevrepræsentant mariaroend@gmail.com

Lars Møgelbjerg Andersen 8800 Viborg Forstander la@asmildkloster.dk

Lars Mogensen 8830 Tjele Souschef lm@asmildkloster.dk

ASMILDKLOSTERS BESTYRELSE
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