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Man kan ikke se på sin telefon, lyt-
te til radioen eller i en avis uden 
disse ord springer frem. Der 

afholdes klimamøder rundt om i hele 
verden. Vi hører om regnskyl og tørke, 
næsten i samme sætning, når der sen-
des nyheder. Verden er af lave, og dette 
kræver handling. Det er ganske vist, for 
det står skrevet i FN’s klimarapport. 

Klima 

Jeg er nok ikke den eneste, der har svært 
ved at følge dem i klimadebatten. Det er 
ikke fordi, at jeg ikke vil gøre noget for 
klimaet. Jeg kan slukke lyset, lukke for 
varmen og ingen tomgang til mine ma-
skiner. Men det er ikke nok. Vi skal gøre 
meget mere, så her i huset har vi lige 
købt en 100 % elbil, så har man da gjort 
en kæmpe forskel? NEJ. 

Der er ingen, der kan udstede en retning, 
vi alle kan følge. Dansk landbrug er ble-
vet genstand for megen debat. Landbru-
get er en stor klimasynder, men der lig-
ger også kæmpe muligheder, hvor vi kan 
hjælpe. Landbruget har en af de nøgler, 
der skal til, for at Danmark kan komme 
renere ud på den anden side af 2030. 

Vi skal øve os i at tænke fremad og hol-
de fokus på, at den, der bestemmer, er 

forbrugeren. Det er slut med at tænke, at 
landbruget bestemmer, hvilke produkter 
der skal sælges ude i butikkerne. For-
brugeren har fået meget magt de sidste 
år. Dette bliver mere og mere ekstremt 
de kommende år. De unge forbrugere 
har en holdning til alt; dyrevelfærd, plan-
teprodukter og om det skal være økolo-
gisk eller det, der vildere. Normalt vil de 
unge forbrugere falde tilbage til deres 
forældres købemønstre. Men det tyder 
ny forskning på, at de ikke vil i fremtiden. 
Så skal vi have lov til at drive landbrug i 
Danmark i fremtiden, skal der store for-
andringer til. Hvis ikke landbruget leve-
rer det, som forbrugeren vil have, så kan 
det ende med, at produktion af husdyr 
og planteavl, som vi kender det, lang-
somt forsvinder. Hvis ikke vi præsterer 
godt nok, er der mange, der har andre 
planer med den jord, vi driver i dag. 

Skolen 

Det er afgørende, at vi har et sted, hvor 
de nye kommende landmænd og -kvin-
der kan lære om alt dette. Stedet er As-
mildkloster Landbrugsskole; stedet som 
de fleste medlemmer kender som en 
seriøs og fremsynet skole. Elevforenin-
gen sidder med ved bordet, når de vitale 
beslutninger skal træffes, om skolens 
fremtid og dermed landbrugets fremtid.

Det er derfor vigtigt, at vores forening er 
så stor og stærk som muligt. Vi har lavet 
om i vores struktur, så den passer bedre 
til den verden, vi lever i idag. 

Fester og jubilarstævner 

Det er endelig lykkedes at afholde ju-
bilarstævne og fest på skolen. Det har 
været glædeligt og berigende at se alle 
de glade, gamle elever blive genforenet 
for en dag i velkendte rammer på skolen. 
Vores fester for elever har også trukket 
nye medlemmer til, og det er fantastisk. 

Tak for samarbejdet. 

Jeg vil sige hele skolen og bestyrelsen 
tak for et godt samarbejde og den udvik-
ling, der nu er i gang med vores forening. 

Hermed ønskes alle medlemmer og de-
res familier samt alle ansatte på Asmild-
kloster Landbrugsskole en glædelig jul 
og godt nytår.
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PARTNERSKABER FOR HANDLING
FORSTANDERENS KLUMME ✒ LARS MØGELBJERG ANDERSEN, FORSTANDER

Partnerskaber for handling – er et 
af FN’s 17 verdensmål for bære-
dygtig udvikling og en væsentlig 

indsats i Asmildkloster Landbrugssko-
les fremtid.

Asmildkloster Landbrugsskole etable-
redes i oktober 1908 af et netværk af 
mennesker fra land og by, bestående af 
landmænd, forsikringsselskaber, ban-
ker, kommuner, landsbysamfund m.v. 
Det var datidens partnerskab, og de tog 
handling. I dag kan vi takke datidens 
partnerskab for vores fantastiske land-
brugsskole i Viborg og gennem tiderne 
uddannelse af generationer inden for 
landbrugshåndværket i Danmark. 

I nutiden er partnerskaber for handling 
et verdensmål og en af flere vigtige 
fokusområder for Asmildkloster Land-
brugsskole. Alene kan vi meget – men 
sammen, kan vi endnu mere, og med 
den fart og kompleksitet som verden 
har på i dag, er partnerskaber og relatio-
ner nationalt og internationalt vigtige for 
succes og skolens fremtidige udvikling. 

Det er ved at gå op for mange, at vi må 

arbejde og tænke anderledes i fremti-

den.

Skal vi retænke?

Rethinx er en uafhængig amerikansk 
tænketank, der har vist sig overraskende 
dygtig til at forudsige hastighed og dis-
ruption inden for teknologisk udvikling. 
De forudsiger en nær fremtid, hvor vi kan 
producere fødevarer uden jord, planter 
og dyr. Teknologien vil muliggøre dette 
og det til lavere omkostninger og ved 
bruge af færre ressourcer end nutidens 
fødevareproduktion. 

Hvad tænker du? 

Vi ved, at det, der skete for Nokia, og 
som er ved at ske for Shell og kødpro-

duktion, som vi kender det i dag, kan ske 
med en hurtighed, vi kun kender fra pan-
demier – det kaldes disruption: Vi i land-
bruget og på Asmildkloster Landbrugs-
skole vil ikke vågne op i morgen og være 
disrupted – så hellere selv være en aktiv 
spiller i fremtidens fødevareproduktion 
og en del af løsningen på både den grøn-
ne omstilling og løsningen af fremtidens 
behov for sunde, sikre fødevarer af høj 
kvalitet. 

Spørgsmålet til 1 million kroner: 
Hvordan bliver vi så det?

• Vi går i partnerskaber med dem, der 
vil fremtiden og arbejder med den 

• Vi bygger bro til det nuværende og 
kendte, så ingen hverken elever eller 
erhverv ’efterlades på perronen’.

• Vi går i dialog og samarbejde med 
dem, der tænker anderledes end vi 
gør. De kan gøre os klogere på det, vi 
ikke ved endnu. 
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• Vi vil åbne vores mindset mod eksi-
sterende og nye grønne teknologier 
og måder at tænke på.

• Vi undersøger lokale og regionale 
muligheder i produktion af fødevarer, 
energi m.v. 

• Vi styrker vores elevers nysgerrighed, 
kreative tænkning, innovationsevne 
og skabertrang, og vi giver dem mod 
til at handle, begå fejl og lære.

Vi skal på denne rejse sammen, og vi er 
mange, der skal med. Vi har muligheden 
som vores forfædre i 1908 benyttede til 
at etablere Asmildkloster Landbrugs-
skole – nu skal vi udvikle og forme frem-

tidens skole for landbrug, fødevarepro-
duktion og grøn omstilling. Det bliver 
en god, stor og spændende udfordring, 
som vil kræve det bedste af os. 

UNESCO Verdensmålsskole 

Verdensmålene er ikke nye. Men det er 
ved at gå op for mange, at vi må arbejde 
og tænke anderledes i fremtiden. FN’s 
17 verdensmål er et godt bud og en op-
lagt 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. 

At være anerkendt som UNESCO Ver-
densmålsskole giver både stolthed og 
er motiverende i hverdagen. Vores un-
dervisning og hele vores virksomhed 
som skole skal inspireres og formes 
med verdensmålene som guide. Vi gør 
også dette i partnerskaber med bl.a. FN 
17 Business i Foulum, UNESCO, andre 
verdensmålsskoler, Tænketanken Frej, 
Food and Biocluster DK, vores elever og 
landmænd og mange flere. 

Sammen om en stor og vigtig opgave

Hvis der om to-tre år er født 6000 fær-
re børn på landsplan, og affolkningen 
i landdristrikterne er mellem 10-30 %, 
hvor skal eleverne til landbrugsuddan-
nelsen og fremtiden arbejdskraft så 
komme fra?

Vores nuværende og tidligere elever er 

fremragende ambassadører for land-

brugserhvervet og Asmildkloster – en 

stor tak til jer for at dele de gode fortæl-

linger. Det skal vi have meget og endnu 

mere af. 

Landbrugsskolerne rekrutterer langt 
hovedparten af sine elever uden for de 
større byer. Vi har en betydelig opgave 
i at vise nutidens unge de mange mulig-
heder en erhvervsuddannelse giver og 
ikke mindst, hvad er et håndværk, hvor 
der arbejdes med den grønne omstilling 
inden for en moderne landbrugssektor. 
Vi har gode grønne uddannelser, fremra-
gende skoler og et erhverv, der er klar – 
lad os vise, hvad vi og erhvervet kan. Det 
skal vi gøre i partnerskaber. 

Ikke kun landbruget får brug for gode 
kompetente medarbejdere og ledere – 
det har vi også som landbrugsskoler. 
Vi tør godt love at Asmildkloster i frem-
tiden kan udfordre de, der vil et spæn-
dende og udviklende arbejdsliv og dette 
uanset, om det er pædagogik, didaktik, 
faglighed, projekter og udvikling, inter-
nationalt arbejde eller noget helt tredje, 
der står på spisesedlen – kontakt os til 
enhver tid, hvis du tænker, ”det vil jeg 
være med til”. 

Operation Carpe Diem 2.0 

Asmildkloster Landbrugsskole er altid 
på vej, og vi fortsætter videre. 

I 2020 skrev jeg om militæroperationen 
Operation Carpe Diem. At gribe nutidens 
muligheder og bringe dem ind i en end-
nu ukendt fremtid er motiverende og 
skræmmende på samme tid. Vi griber 
nu Cape Diem 2.0.

Landbrugsaftale, klimaforandringer, bio- 
diversitetsudfordringer, pandemi, re-
former, mangel på arbejdskraft, tekno-
logisk udvikling, fremtidens kommu-

nikationssamfund – mon ikke skolens 
bestyrelse allerede glæder sig til vores 
udviklingsworkshop i 2022, hvor fremti-
dens pejlemærker skal identificeres og 
målsættes?

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. 2021 har været meget udfor-
drende, og 2022 bliver det helt sikkert 
også. Vi ser frem til, at formen kan hol-
des ved lige med god daglig træning. 

Tak til alle der har været med til at gøre 
Asmildkloster til et godt sted at være – 
lad os fortsætte dette arbejde for vores 
elever, landbrugsvirksomhederne og vo-
res egen skyld. 

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

Glædelige jule- og nytårshilsner.
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MÅSKE VERDENS BEDSTE STED AT VÆRE ELEV!
SDR. MERRILD VED VILDBJERG KÅRET SOM ÅRETS LÆREPLADS ✒ LARS MØGELBJERG ANDERSEN, FORSTANDER

Årets læreplads går til Sdr. Merrild 
ved Vildbjerg, hvor det er elevens 
faglige og personlige udvikling, 

der er i centrum. Nærvær og det sociale 
er også i fokus. 

De engagerer sig i ens skoleophold og 
er villige til at hjælpe. Jacob og Dorit er 
selv på gården hver dag, hvor de laver de 
samme opgaver, som deres medarbej-
dere gør. Sdr. Merrild fortjener at blive 
årets læreplads, fordi de gør så meget 
for eleven! Det er verdens bedste sted at 
være elev, skriver Caroline Madsen i sin 
indstilling til Årets Læreplads 2021. 

Det er Dorit og Jacob, der driver gården 
Sdr. Merrild, som ifølge Caroline er et 
fantastisk sted at arbejde med grise. 
Man bliver inddraget i et godt team, hvor 
der er plads til alle. De går op i at være 
med til at uddanne og lære fra sig, også 
at lade skoler komme på besøg og lave 
opgaver om gården. At opleve den tillid, 
der blev givet, fik mig helt klart til at vok-
se med opgaverne, fortæller Caroline 
Madsen. 

Carolines 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. 

Overrasket midt i morgenkaffen

På Sdr. Merrild blev de overraskede den 
formiddag i juni, hvor en ukendt bil rulle-
de ind på gårdspladsen midt i morgen-
kaffen. Uanmeldt besøg var der tale om 
og ovenikøbet med diplom og blomster 
som gave. Dorit og Jacob fik næsten 
kaffen galt i halsen, men blev meget 
glade, da de fik ros og anerkendelse for 
den store indsats, de hver dag yder for at 
uddanne fremtidens landmænd og drive 
deres landbrug. Formiddagskaffen blev 
ekstra god denne dag, og stoltheden 
strålede ud af de to læremestre. 

På griseejendommen i Vildbjerg havde 
de slet ikke skænket det en tanke, at der 
var nogen, der kunne finde på at indstille 
dem. Som ydmyge landbrugere synes 
Dorit og Jacob jo ikke, at de har gjort 
noget særligt. Men det er der så andre, 
der synes. Det er en dejlig anerkendelse 
at få.

Med udgangspunkt i den enkelte elev 

På Sdr. Merrild har man den indstilling, 
at eleven skal opleve så mange aspek-
ter af landbruget som muligt. Du tager 
ikke en elev for at få billig arbejdskraft. 
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. 

Caroline fortæller, at man på Sdr. Merrild 
bliver sat ind i sikkerheden, og man kom-
mer rundt i de forskellige staldafsnit. 
Har man en ide, er de klar på at lytte og 
udvikle/prøve det af i besætningen. På 
ejendommen er det sociale vigtigt, og 
der er to pauser på dagen, hvor alle er 
inde og spise sammen hver dag. 

ÅRETS  
LÆREPLADS

Til morgenkaffe er der altid nybagte bol-
ler – i hverfald ifølge Caroline. 

Giver landbruget videre 

Hvert år kan dimittender 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 de gode rammer.

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 Sdr. Merrild. 

Caroline fortæller også, at de går ind for 
at sikre en fremtid i landbruget ved at 
arbejde med unge mennesker. Man kan 
altid komme til dem, og de svarer altid 
på ens spørgsmål. Jacob og Dorit ska-
ber arbejdspladsen som en lille familie, 
hvor det er fantastisk at stå op og gå på 
arbejde hver dag. De går op i, at hver en-
kel medarbejder har det godt. Der bliver 
også arrangeret firmature, som man al-
tid vil være en del af. 

Og hvem vil ikke gerne være en del af 
en familie og samtidigt uddanne sig på 
Årets Læreplads?

Kæmpe tillykke til Sdr. Merrild og alle 
medarbejdere med prisen som Årets 
Læreplads 2021!

ÅRETS LÆREPLADS
Er du nysgerrig på, hvordan vi kårer 

årets læreplads? Læs mere på  

www.asmildkloster.dk under elev.
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Som erhvervsskole og som vigtig 
aktør i uddannelsen af kompetent 
faglært arbejdskraft til landbruget 

er vi forpligtet til at være med til at sæt-
te en dagsorden, når det kommer til den 
grønne omstilling. For hvis der er noget, 
der kan være med til at flytte verden, er 
det uddannelse. 

Med vore udnævnelse til UNESCO Ver-
densmålsskole tog Asmildkloster Land-
brugsskole i år et stort og vigtigt skridt i 
arbejdet med FN’s verdensmål. 

Nogle vil måske sige, at de ikke har råd 
eller tid, men det handler om at priori-
tere. Man kan godt blive lidt ydmyg og 
tænke, at det her er et for stort og uover-
skueligt område at tage fat på. Enhver 
forandring starter hos den enkelte, og 
alle kan gøre en forskel, hvis man gør en 
indsats – hvad enten det så er som per-
son, uddannelsesinstitution, virksom-
hed, kommune, region eller land. 

Vi på Asmildkloster vil gerne være med 
til at påvirke mindsettet og sende nye 

vinde afsted. Nogle af dem kan få hju-
lene på vindmøllerne til at dreje og pro-
ducere strøm, mens andre måske blot 
forsvinder. 

Landbrugsuddannelsen tager i sit DNA 
udgangspunkt i bæredygtighed, og det-
te styrkes fremadrettet af, at alle fag og 
læringsforløb skal integrere relevante 
verdensmål i undervisningen og de op-
gaver, som eleverne skal løse.

UNESCO VERDENSMÅLSSKOLE – DERFOR 
✒ LARS MØGELBJERG ANDERSEN , FORSTANDER

- 

GRØNNE SAMMEN

Viborg Kommune havde en plan – 
en plan om, at alle unge i Viborg 
kommune skulle arbejde med 

overvejelser om bæredygtighed, klima, 
verdensmål m.m. – om, hvordan vi gør 
vores tanker ’grønne sammen’, så vi er 
fælles om en bæredygtig fremtid. Helt 
praktisk betød det, at ca 14.000 folke-
skoleelever i Viborg Kommune skulle 
have en emneuge med emnet ’Grønne 
sammen’ i enten uge 36 eller 37 2021. 

Sådan et projekt var vi på Asmildklo-
ster Landbrugsskole meget ivrige efter 
at være en del af. Derfor udbød vi to 
forskellige dagsforløb, som folkeskole-
klasser kunne tilmelde sig for at få ind-
sigt i dansk fødevareproduktion. Vores 
to forløb hed: 

• Teknologi, bæredygtighed og fødeva-
reproduktion

• Klimaklog på dansk fødevareproduk-
tion.

Begge forløb blev afviklet hver dag i 
to uger. I alt havde vi på Asmildkloster 
Landbrugsskole besøg af ca. 510 folke-
skolelever i disse to uger. 

Teknologi, bæredygtighed og  
fødevareproduktion
I dagsforløbet Teknologi, bæredygtig- 
hed og fødevareproduktion var der fo-
kus på den tekniske udvikling i land-
bruget, og hvilke robotter der benyttes 
i landbruget i dag. I løbet af formidda-
gen skulle eleverne også arbejde med 
praktiske opgaver, hvor de selv skulle 
udvikle tekniske løsninger. Inden da-
gen sluttede, arbejdede eleverne med 
forståelsen af GPS, og hvorledes GPS 
benyttes i landbruget i dag. Alle tanker 
blev sammenholdt med tanker om bæ-
redygtighed og verdensmålene. 

n

KlimaKlog på dansk fødevare- 
produktion
I dagsforløbet KlimaKlog på dansk 
fødevareproduktion var der fokus på 
danskproducerede fødevarer. Hvil-
ke fødevarer produceres egentligt i 
Danmark? Og hvad betyder det klima-
mæssigt at købe fødevarer fra enten 
Sydamerika eller Spanien i forhold til 
at købe fødevarer fra Danmark? Er det 
klimaklogt at købe økologiske varer fra 
Brasilien? 

Programmet handlede om at sætte fo-
kus på, at det at være ’klimaklog’ i sine 
indkøb ikke altid er så nemt at vurdere. 
Derfor blev dagen også afsluttet med 
at tale om ’Den klimakloge madpyrami-
de’, hvor eleverne skulle overveje egne 
holdninger til fødevarer.

n

 
Alt i alt et rigtig godt tiltag fra Viborg 
Kommune, hvor vi fik muligheden for at 
tage snakken om dansk fødevarepro-
duktion med en masse folkeskolelever. 
Vi håber at samme tiltag kommer igen 
i 2022. 

13
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Ny mulighed for at tage Landbru-
gets Lederuddannelser (Produk-
tionsleder og Agrarøkonom) som 

deltidsuddannelse så dagens lys i 2021. 
Uddannelsen er udviklet af 10 land-
brugsskoler i nyt partnerskab. 

Hidtil har Landbrugets Lederuddannel-
ser alene kunne tages som heltidsud-
dannelserne Produktionsleder (PL) og 
Agrarøkonom (AØ). Fra januar 2022 kan 
både PL og AØ tages som deltidsuddan-
nelser takket være et fem-årigt forsøg, 
som er godkendt af Undervisningsmini-
steriet. Det kan være attraktivt for man-
ge faglærte landmænd med en fleksibel 
lederuddannelse, der kan gennemføres 
sideløbende med arbejde og familie. 

Godt uddannelsesmix 
Uddannelsen til Produktionsleder vil 
kunne færdiggøres på et år (40 uger 
på deltid), mens uddannelsen Agrar-
økonom tager to år (varighed 80 uger). 
Undervisningen vil være en blanding af 
onlineundervisning, fremmødeundervis-
ning (ca. hver 14. dag), gruppearbejde og 
selvstudie. Dele af undervisningen kan 
foregå som case-arbejde i samarbejde 
med den studerendes arbejdsplads eller 
læringspartnere. 

Fleksibel tilrettelæggelse 

Uddannelsen tilrettelægges på bag-
grund af de studerendes baggrund, så 
faget produktionsstyring fx kan lægge 
mere eller mindre vægt på kvægdrift 
alt efter, hvilke bedrifter de studerende 

kommer fra. Dermed spares tid i daglig-
dagen, fordi dele af undervisningen kan 
knyttes direkte til den daglige praksis. 

Det er et studie med op mod 20 timer 
pr. uge, men med forskellig belastning 
over året og med mulighed for fx at tage 
en lydbog med i traktoren. Det vil også 
være muligt, at den afsluttende projek-
topgave har fokus på egen landbrugs-
virksomhed. 

Fælles model 

De ti skoler er fælles om planlægningen 
og har udarbejdet en fælles afviklings-
model samt årskalender med under-
visningsfagene, som allerede ligger på 
den nye hjemmeside www.landbrugets- 
lederuddannelser.dk 

LANDBRUGETS LEDERUDDANNELSE
UDDANNELSE PÅ DELTID – KARRIERE PÅ HELTID ✒ LARS MØGELBJERG ANDERSEN, FORSTANDER

Det siger vores undervisere og studerende

Landbrugets 
Lederuddannelse

HØJ KVALITET · STÆRK FAGLIGHED · PERSONLIG UDVIKLING

Sammen har skolerne skabt et unikt 
samarbejde og en unik læringsplatform 
for det fem-årige forsøg, som er finan-
sieret af skolerne med opbakning fra 
Undervisningsministeriet og Landbrug 
& Fødevarer. 

Målgruppen er voksne 

Den nye mulighed er målrettet den fag-
lærte landmand, som er fyldt 25 år og 
har relevant erhvervserfaring. Deltids-
uddannelsen er dermed rettet mod den 
faglærte landmand, som ikke fik taget 
lederuddannelsen i forbindelse med sin 
landbrugsskoletid eller, som efter endt 
uddannelse har fundet ud af, at der vil 

være store fordele i også at have en le-
deruddannelse. 

Web og viden 

De ti skoler har sammen udviklet hjem-
mesiden www.landbrugetslederuddan-
nelser.dk med information om uddan-
nelserne, skolekalender, kontaktinfo på 
skolerne, mulighed for tilmelding med 
videre. Desuden er der oprettet fa-
cebookgruppen Landbrugets Leder-
uddannelser, udarbejdet faktaark og 
udvekslet viden blandt andet fra de vel-
lykkede forsøg med deltidsuddannelse, 
som tidligere er gennemført af blandt 
andet Asmindkloster Landbrugsskole. 

På lederuddannelsen får du
– værktøjer til samarbejde med kolle-

ger og ledelse samt udvikling af med-
arbejdere og virksomhed – herunder 
motivations- og kommunikations-
værktøjer

– overblik over økonomiske forudsæt-
ninger; budgetter, budgetopfølgning 
og regnskabsanalyse

– træning i at argumentere for din 
planlægning og håndtering af logi-
stik, dine medarbejderes arbejds-
indsatser samt i netværksetable-
ring og -udvikling.

UDDANNELSE 
PÅ DELTID

14
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Nogen går til fodbold og andre til 
Spejder. På Asmildkloster kan 
man ”gå til landmand”. 

Vi spoler tiden tilbage til onsdag d. 8. 
september. Kl. er 16.30 og spændingen 
er stor hos Stine Høgh og Gorm Villad-
sen. Stine og Gorm har fået rollerne 
som instruktører på Asmildklosters nye 
tiltag ’Spirerne’. De er begge uddannet 
EUX landmænd på Asmildkloster i 2016. 
Stine er i dag ansat som underviser på 
Asmildkloster og Gorm arbejder med 
økonomi hos Fjordland. De snakker de 
sidste detaljer igennem og er klar til at 
tage imod 16 forventningsfulde unge 
mennesker som går i 7. eller 8. klasse - 
13 drenge og 3 piger. 

Kl. er 17.00 og holdet er fuldtallig. ’Spi-
rerne’ skal ikke gå i skole, de skal opleve 
landbruget på tætteste vis. Vi mødes 
dog alligevel i et klasselokale, hvor vi 
snakker eftermiddagen og aftenen igen-
nem. Den 8. september kl. 17.00 i klasse 
C, er der meget stille. De unge kigger 
rundt på hinanden. Meget få af dem 
kender hinanden. Der bliver lavet sjove 
præsentationer og så er det spisetid. 
Spirerne spiser til aften sammen med 
de øvrige elever på skolen. Tid til første 
tur. Den går til Dueholm Ismejeri ved 
Vridsted. Kvægbesøg og ismejeri som 
naturligvis sluttes af med is. Kl. er 20.45 
Spirerne er tilbage i klasse C, inden de 
bliver hentet af deres forældre. Nu er 
der ikke stille mere. Aftenens oplevelse 

snakkes igennem og det lyder til, at de 
allerede første aften, har fundet ind i et 
fællesskab, et fællesskab med interesse 
for landbrug – dyr og maskiner. Siden d. 
8. september er Spirerne kommet fast 
på Asmildkloster hver onsdag. Vi ruller 
af sted i de 2 små Asmildkloster busser, 
vi besøger forskellige landbrug og ma-
skinstationer. Spirerne har bl.a. været 
på Bjerget og fået indsigt i grise, de har 
været på Hjerrildsminde, hvor der var fo-
kus på maskiner og teknik, et besøg hos 
landmand Lars Kristensen med fokus 
på køer og kalve, en aften hos Sørensen 
& Lynggaard, hvor der blev makket på 
forskellige stationer og snakket teknik. 
Der har også været tid til at hygge sig 
på anden vis, Spirerne har været til Laser 

Magic og haft en overnatning sammen 
på skolen. 

Lørdag den 6. november, Spirerne har 
slået øjnene op efter en hyggelig aften 
og overnatning på skolen. Der er indlagt 
en formiddagstur. Busserne ruller ind 
hos Esben Tøttrup i Vindum. Det handler 
om majs og græskar og til stort held, må 
vi gå en tur i maskinhallen. Efter en tur i 
labyrinten er vi blevet budt indenfor til en 
sodavand og kage. Spirerne hygger sig, 
snakken går og ingen sidder alene. Det 
er det, der er så fedt ved at komme her, 
er de 3 piger, Laura 13 år fra Onsild, Freja 
14 år fra Hobro og Kristine 14 år fra Løg-
strup enige om. Alle snakker sammen 
og vi har en fælles interesse for land-
brug. Pigerne har også andre interesser 
bl.a. ridning, gymnastik og motor cross. 
De fortæller endvidere, at næste onsdag 
når de skal mødes på skolen, har de ’val-
gaften’. Spirerne er kommet med ønsker 
om, hvad de gerne vil lave. Pigerne har 
ønsket en wellnessaften sammen med 
Stine, imens drengene kører med Gorm 
til maskinstation. Der er kun 2 mødegan-
ge tilbage og Spirernes højeste ønske er, 

GODT I GANG MED SPIRERNE
✒ BIRGITTE H. ANDERSEN, FORSTANDERINDE

at de kan fortsætte med at mødes på 
Asmildkloster. Det finder vi en løsning 
på slutter Gorm og Stine af med. 

Tankerne bag ’Spirerne’. Skolen satte 
i efteråret 2020 gang i tankerne om, 
hvordan de kunne skabe et tilbud til 
unge, som har interesse for landbruget 
og meget gerne unge som er nysgerrige 
på landbruget, uden at have så meget 
indsigt. Vi har haft Sommer Camp på 
skolen i 5 år med stor succes og kan 
se, hvordan de unge finder hinanden på 
kryds og tværs. Mange unge har faktisk 
en stor interesse i dyr og en del drenge 
stor interesse for teknik og maskiner. 
Landbruget skal vises frem, det er vig-
tigt. Det er her vi producerer fødevarer-

ne som hele verdens befolkning lever 
af. Landbruget i fremtiden kommer helt 
sikkert til at se anderledes ud. Vi skal 
have gjort flere unge interesserede i 
fødevareproduktion. Det prøver vi med 
dette tiltag. Et nyt hold Spirer starter i 
marts 2022 og i januar 2022 har vi end-
nu en premiere og et godt tilbud. Titlen 
er ’Rødderne’. Her kan de unge få indsigt 
i begrebet ”Fra Greb til gaffel”. Vi følger 
hele værdikæden fra marken og stalden 
til forbrugeren. Der vil være besøg på 
landbrug og i nicheproduktioner, bl.a. 
slagteri og mejeri og der planlægges af-
tener, hvor ’Rødderne’ skal i skolens eget 
Madværksted og skabe gode måltider 
med dansk producerede råvarer.

16



Årsskrift 2021Asmildkloster Landbrugsskole 1918

’GÅ TIL LANDMAND’
ASMILDKLOSTER HAR EN RÆKKE TILBUD  
TIL UNGE MED INTERESSE FOR DYR,  
NATUR, PLANTER OG TEKNIK

’Spirerne’
Første hold er kørt i ef-
teråret med stor succes. 
Tilbuddet er til unge i 7. 
og 8. klasse. Vi har fokus 
på forskellige besøg på 
landbrug og maskinstati-
oner. Du kommer selv til 
at makke lidt og få sorte 
fingre. Fællesskabet er i 
fokus. 

’Rødderne’
Holdet starter i januar. Til-
buddet er til unge i 7., 8. el-
ler 9. klasse. Vi har fokus 
på fra Greb til Gaffel. Vi 
besøger forskellige land-
brug med produktionsdyr 
og med planter. Vi besø-
ger slagterier og mejeri-
er, og vi arbejder med de 
forarbejdede varer i vores 
Madværksted. Fællesska-
bet er i fokus.

SOMMERCAMP ’22
Start med fede oplevelser 
i sommerferien – uge 26.
Godt tilbud eller gaveidé til 
børn og unge fra 11-15 år. 
Du bor og spiser på skolen 
og kommer tæt på dyr og 
maskiner. Ugen er fuld af 
spændende aktiviteter.
Fællesskabet er i fokus. 

18

Scan koden og læs 
mere om ’Spirerne’ ...

Scan koden og læs mere 
om SommerCamp ...

HVORDAN HAR DU DET? 
LIDT OM VORES TRIVSELSARBEJDE ✒ ANNE BAY, MENTOR

Trivsel er et udtryk for et velbefin-
dende, der giver det enkelte men-
neske følelsen af overskud, gåpå-

mod, handlekraft og glæde ved livet. 

Trivsel og læring går hånd i hånd. Vi 

lærer mindre, når vi ikke trives. Vi lærer 

mere, når vi trives. Vi trives bedre, når vi 

lærer noget.

Professor, cand. Psych. Per Schultz Jørgensen

Da Asmildkloster Landbrugsskole har 
langt de fleste elever boende på skole-
hjemmet og således har kontakt med 
dem hele døgnet, giver det os en særlig 
mulighed og en særlig forpligtelse til at 
skabe gode rammer at trives i. 

Alle ansatte på skolen arbejder hver dag 
på, at eleverne trives og udvikler sig fag-
ligt og personligt. Det er ikke en isoleret 
opgave, som påhviler enkeltpersoner. 

I løbet af skoleåret er der et væld af for-
skelligartede aktiviteter. Nogle er frivilli-
ge, andre er en del af det obligatoriske 
program. Formålet er at fremme fælles-
skaber og trivsel. Fællesskaber i flertal, 
fordi det er forskelligt, hvad den enkelte 
elev har brug for. Nogen trives bedst 

med mange omkring sig. Andre har det 
bedst med færre. Nogen har det bedst 
med fysisk udfoldelse, nogen er til stille 
sysler og andre elsker at makke med no-
get praktisk i værkstedet. 

For mange elever er det første gang, de 
bor hjemmefra. At finde nye kammerater 
og indgå i nye, trygge fællesskaber kom-
mer ikke lige let til alle. Der skrives me-
get om ensomhed blandt unge, og det er 
et faktum, at stadig flere unge oplever 
perioder med dårlig trivsel.

For at sikre, at vi på Asmildkloster Land-
brugsskole altid har fokus på elevernes 
trivsel og for at sikre, at god viden på 
området – både i form af medarbejder-
nes eksisterende viden og i form af ny 
viden udefra – bringes i spil og forbedrer 
vores indsats, er der etableret et særligt 
Trivselsteam med repræsentanter fra 
forskellige dele af skolen. Vi mødes 3-4 
gange om året. Ikke for at diktere ned i 
detaljer, hvad der skal ske. Men for at ud-
vikle de principper og rammer, der giver 
muligheder for det gode trivselsarbejde. 

Dette arbejde er super spændende og 
meningsfuldt. Heldigvis har vi allerede 
en helt masse aktiviteter som fungerer 
efter hensigten: Bootcamp, farmerdag, 

fester, aktivitetsklubben, Open Air arran-
gement (koncert) madværksted, hygge-
klub for piger, udflugter osv. osv.

Trivselsarbejdet stopper aldrig og der vil 
altid være behov for at justere, tilpasse, 
nytænke området afhængig af den elev-
gruppe, vi har. 

Trivselsteamet arbejder fx med:

• Synligt og overskueligt trivselskon-
cept.

• Opstart og afslutning af forløb. 
• Muligheder for meningsgivende fæl- 

lesskaber på klasseniveau, modul-
niveau, på tværs af skolen og i friti-
den. Diverse aktiviteter, som under-
støtter og udvikler disse. 

• Samarbejdet mellem skole og sko-
lehjem. 

• Antimobbestrategi. 
• Evaluering af elevtrivsel/trivsels-

samtaler.
• Elevtrivsel under Covid-19. 
• Ansættelse af ressourcepersoner/

bedsteforældre. 
• Deltagelse i Konference om ensom-

me unge.
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På Asmildkloster er alle vores 
grundforløbselever heldige at få 
tilbuddet om at komme til Irland i 

praktik i uge 39-42. Alle GF1 EUX-elever 
tog afsted sammen til Dublin, hvor de i 
den første uge gik på sprogskole og lær-
te noget om irsk kultur. Herefter rejste 
nogle hjem til dansk praktik, og en del 
blev i Irland i 2,5 uge hos en irsk familie. 
Fire GF EUD- elever deltog også – de var 
hos en irske familie i 3,5 uge. Alle elever 
boede forskellige steder. 

Niels Christian Feldborgs oplevelse
Jeg boede i området Cork hos en familie 
med tre store børn på 19, 23 og 25 år. 
Moderen er leder i 2 to banker og fade-
ren passer gården. På gården er der 430 
malkekøer og 250 hektar jord. Køerne 
blev malket to gange dagligt med en 15 
swingover. Køerne går på græs fra 1. 
april til ca. midt i november. De har kun 
kælvningssæson i foråret. Jorden dyr-
kes næsten kun med græs, og de tager 
kun to høslæt om året, fordi køerne selv 

afgræsser det meste. På ca. 40 hektar 
dyrker de majs. 

Min dag startede kl. 7.00 morgen og 
sluttede kl. 19.00. Jeg deltog i mange 
opgaver. Vi hentede hver dag køerne 
hjem til malkning, det foregik i jeep. Jeg 
hjalp med at rydde op i et par gamle 
lader, jeg malkede, slog græs og andre 
små opgaver. Efter aftensmaden hyg-
gede jeg mig sammen med familien, og 
de var rigtig søde til at tage mig med ud 

GRUNDFORLØBSELEVER I IRLAND
✒ Niels Christian Feldborg og Mathilde Snebæk Lunøe

og opleve den irske kultur. Jeg var med 
som tilskuer til en Curling kamp, jeg var 
i biffen og se James Bond og så ’tvang’ 
de mig på pub, da de mente, jeg skulle 
smage Guinness. Jeg har haft et rigtig 
godt ophold. Irerne er utroligt gæstfrie. 
Den største forskel, er den måde vi dri-
ver landbrug på. Irerne gør det så billigt 
som muligt at drive landbrug. Mit bed-
ste råd: TA’ AFSTED. Du skal dog have 
et åbent sind. Jeg synes, mange ting er 
meget anderledes i Danmark. 

Mathilde Snebæk Lunøes oplevelse
Mathilde boede i området Kilkenny hos 
en familie med tre børn på 10, 14 og 15 
år. Moderen arbejder ude nogle dage om 
ugen, mens faderen passer gården. Ma-
thilde var så heldig også at bo med en 
tysk udvekslingsstudent. På gården har 
de kødkvæg ca. 250 stk. og de går ude 
hele året. 

Jeg arbejdede fra kl. 9.00 om morgenen 
til ca. kl. 19.00. Jeg hjalp med mange 

forskellige opgaver. Fodre kalve, holde 
vagt om foderstedet, tilse køerne og 
kalvene på marken, samle hundelorte op 
efter familiens tre hunde og medicinere 
dyr. Jeg fik lov til mange ting, og familien 
var rigtig sød. Jeg var overrasket over, 
at jeg kunne meget mere engelsk, end 
jeg troede. Jeg kunne fint forstå dem 
og kunne fint snakke med dem. Nogle 
gange brugte vi også kropssprog. MIT 
BEDSTE RÅD: kom afsted, det er en fed 
oplevelse.
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I det forgangene år har vi været ret ak-
tive på Asmildkloster Landbrugsskole 
når det drejer sig om udvikling gen-

nem projektarbejde. Det største fokus 
har ligget på de nationale projekter, hvor 
specielt temaerne rekrutteringsindsats, 
bæredygtighed og digitalisering har væ-
ret omdrejningspunktet. 

Asmildkloster Landbrugsskole har via 
deltagelse i regionsprojektet, EUD for 
alle, fået gang i nogle delprojekter, hvor 
elever i grundskolen får mulighed for 
at komme på skolen i fritiden og få en 
smag på landbrugsuddannelsen. Den 
indsats fortsættes i 2022, hvor vi prøver 
at flytte fritidstilbuddet ud på gårdene. 

Omsætning af FN’s verdensmål
Derudover er vi begyndt at arbejde med 
grøn omstilling i landbrugsuddannelsen, 
hvor vi sætter fokus på implementerin-
gen af FN’s 17 globale mål for bæredyg-
tig udvikling i landbrugsfagene. Dette er 
en proces der sker i samarbejde med 
FN17 Business. I forbindelsen med op-
starten af projektet fik skolens undervi-
sere derfor en inspirationsdag på FN17 
Business, hvor der var fokus på forstå-
elsen af verdensmålene. Næste skridt i 
projektet bliver at få omsat denne for-
ståelse til praksis i undervisningen. Sko-
len har også deltaget i andre projekter 
med fokus på arbejdet med FN’s globale 
mål for bæredygtighed. 

Vi er nu UNESCO 
Verdensmålsskole

2021 blev året hvor 
Asmildkloster land-
brugsskole blev 
optaget som den 
første landbrugs-
skole i netværket 
for UNESCO Ver-
densmålsskoler. 
Dette skal styrke 
skolens internatio-
nale profil, samtidig 
med at det under-

støtter skoles arbejde med verdensmå-
lene i undervisningen. UNESCO-samar-
bejdet er en unik mulighed for at skabe 
samarbejde på tværs af skoler inden for 
ungdomsuddannelserne og grundsko-
lerne. 

Internationalt samarbejde i 2021

Inden for det internationale samarbejde 
startede 2021 ret stille. Der var ikke gang 
i ret meget andet end mail-udvekslinger 
for at sikre, at vores samarbejdspartne-
re stadig var i live under Covid-19-pan-
demien. I løbet af foråret oplevede vi 
heldigvis, at optimismen vendte tilbage, 
og vi begyndte at arbejde på at få sendt 
elever i fire ugers praktik i Irland. Det 
betød, at vi sendte ca. 50 elever afsted 
til Irland i slutningen af september. Fem 
EUD-elever gik direkte i praktik resten 
var EUX-elever, der startede med en 
uges skoleophold for så derefter at tage 
i tre ugers praktik. Det var lidt af en om-
væltning for eleverne, der oplevede en 
stor kulturel forskel, da landbrug i Irland 
er meget anderledes end i Danmark. 
Landbrugene er mindre, og man ser an-
derledes på staldbyggeri og landbrugs-
maskiner. Vi tror på, at eleverne, ved at 
se landbrug på en anderledes måde, kan 
se nye muligheder for et dansk landbrug 
i fremtiden. 

PROJEKTER PÅ ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ELEVFORENINGENS 
EFTERÅRSFEST

I BEDSTE  
WESTERNSTIL 
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Så er halvdelen af den seks måne-
der lange praktik gået i Canada. 
Niels Helligsø Olesen og Johan-

nes Stenholt Sørensen, som starter på 
HF2 EUX til januar, er nemlig i Canada 
for at arbejde på en planteavlsgård i de-
res praktik. 

Farmen består af 2500 hektar fordelt 
på byg, hvede og raps. Vi er fem til drive 
farmen; far, søn, en karl og så Niels og 
Johannes i høsten. 

Vi kom herover den 1. juli, men grundet 
Corona skulle vi i tre dages karantæne 
på et hotel og derefter 11 dage på far-
men. Da vi var ude af karantænen, be-
gyndte vi med at gøre klar til høsten. Der 
skulle bygges et par siloer, og så skulle 
mejetærskerne kigges til. Vi fik også 
tid til et lille road-trip på godt 4000 km. 
Sammen med Kasper, Jakob og Aksel, 

som vi går i klasse med, drog vi en fre-
dag morgen afsted mod Calgary, hvor 
vi skulle se rodeo i alle sine afskygnin-
ger. Turen gik videre mod Rocky-Moun-
tains, hvor vi prøvede riverrafting, og vi 
var oppe og køre crosser i bjergene. Vi 
kørte videre nordpå til Jasper National 
Park, og derefter gik turen hjemad igen. 
Det var med nogle fede oplevelser og en 
masse flot natur i bagagen. 

Høsten startede den. 3. august i byggen, 
og da vi havde taget det, der var mest 
moden, begyndte vi i hveden. Vi skifte-
des henholdsvis til at køre mejetærsker 
og sneglevogn, men med udbytter der 
svinger mellem tre og fire tons per hekt-
ar i hvede, er der grænse for, hvor meget 
der er at gøre for sneglevognen. 

Tiden efter høsten er gået med at gøre 
mejetærskerne vinterklar, og så har vi 
stået for at sprøjte det hele med Roun-
dUp, og vi har striglet ca. 800 Ha. 

Familien er meget gæstfri, og vi har 
været med dem til nogle forskellige ar-
rangementer. Vi har bl.a. været en tur til 
Regina, hvor vi så det lokale hold spille 
football og et par gange har sønnen ta-
get os med ud at se hockey. 

Ellers så går det meget godt herovre, 
og vi kan klart anbefale andre til at tage 
ud at rejse og opleve andre kulturer. Vi 
glæder os meget til at komme tilbage til 
Asmild, så vi kan fortælle andre, hvor fed 
en oplevelse det har været.

PRAKTIK I CANADA
✒ NIELS HELLIGSØ OLESEN OG JOHANNES STENHOLT SØRENSEN, STUDERENDE PÅ HF2 EUX

Mit navn er Magnus Smetana. 
Jeg er 20 år gammel, jeg går 
på EUX Landmand og skal ef-

ter dette praktikophold starte på EUX 
Hovedforløb 2 med speciale i kvæg. Jeg 
er i gang med mit andet praktikophold 
på seks måneder og har derfor valgt at 
tage udenlands til Canada. De første tre 
måneder tilbragte jeg på en planteavls-
gård i den nordlige del af staten Saskat-
chewan. Jeg hjalp med høsten, men da 
høsten var ovre, havde jeg ikke mere at 
lave, og jeg blev tilbudt muligheden for 
at passe bisonokser i den sydlige del af 
Saskatchewan. Jeg tog chancen, og det 
er en beslutning, jeg sent vil glemme. 
Jeg er meget taknemmelig for at have 
fået erfaring, som dansker, med en me-
get ukendt landbrugsgren som bisonok-

ser. Til dagligt fodrer vi dem efter behov 
med både hø-, halm- og havreballer. Ud 
over fodring er der en del sortering, hvor 
vi vaccinerer og foretager tjeks. 

Mens jeg har opholdt mig i Canada, har 
jeg fået en masse fede oplevelser. Vi 
har blandt andet være inde og se Ame-
rikansk fodbold og har haft ture til f.eks. 
Rocky Mountains. Det har helt klart hjul-
pet, at vi har været så mange danskere 
herovre, så man nemt kunne mødes og 
få fede oplevelser sammen. 

Jeg har fået et rigtig godt forhold til min 
canadiske værtsfamilie, og det er jeg 
meget glad for, da det har hjulpet mig 
en hel del. De er meget interesserede i 
Danmark og det danske, så vi har allere-

de aftalt, at de kommer og besøger mig 
hjemme. 

Personligt har det altid været en drøm 
at komme over Atlanten, og kombinatio-
nen med en rigtig fed praktikperiode har 
været en kæmpe bonus. Jeg har udvik-
let mig både personligt og fagligt. Jeg 
er blevet langt mere selvstændig og har 
fået tro på mig selv. Jeg kan helt klart 
anbefale at tage praktik i udlandet og 
komme ud og opleve den store verden.

PRAKTIK MED PLANTEAVL OG BISONOKSER I CANADA
✒ MAGNUS SMETANA, STUDERENDE PÅ HF2 EUX
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Studieturen gik mod Slovakiet søn-
dag 10. oktober, hvor vi fløj fra Bil-
lund til Wien. Vi ankom sen aften 

til hotellet i Bratislava, og turen gik her-
efter ud for at finde kolde øl. 

Mandag

Mandag besøgte vi koncernen First 
Farms, hvor Søren Nielsen tog imod. 
Her hørte vi om, hvordan der drives land-
brug i Slovakiet og forskelle til landbrug 
i Danmark. Vi var blandt andet ude og 
se deres kvæggård med knap 3000 køer 
samt maskinerne, de bruger til at drive 
markbruget. Resten af dagen stod på 
kulturelle oplevelser i byen. 

Tirsdag

Tirsdag, afgang mod Danslovakia svine-
produktion. Her blev vi taget godt imod 
af Mogens Hansen. Oplægget med Mo-
gens Hansen omhandlede, hvordan svi-
neproduktionen drives, og hvordan de 
forebygger afrikansk svinepest (ASF). 
Derefter var vi ude og se deres store so-
gård udefra. En kæmpe ejendom med 
13.500 søer. 

Senere på dagen tog vi til Velky Meder’s 
varme vandkilder også kaldt termalba-
dene, hvor vi fik dyppet tæerne i de var-
me kilder.

Derefter et smut forbi Gabckio Nagyma-
ros dæmningen, hvor de store fragtskibe 
sejler igennem. 

Onsdag

Onsdag tur til Nita-området og besøg 
hos den danskejede farm Agrospol, hvor 
de har planteavl. Her lå fokus på, hvor-
dan virksomheden var kommet i gang, 
og hvordan firmaet i daglig gang drives.

Senere gik turen til et slovakisk landbrug 
med planteavl og biogasanlæg. Her så vi 
anlægget, og hvordan det drives. 

Sidste stop på onsdagsturen var ved et 
familieejet,slovakisk landbrug Farma 
Toman i Celadice. Her var produktionen 
også planteavl. 

Torsdag

Torsdag. Vores sidste dag og der blevet 
gjort klar til at pakke og rejse hjem. Vi fik 
den sidste morgenmad på hotellet, og vi 
gik med vores tourguide rundt i Bratis-
lava for at se noget af det lokale. 

Alt i alt har det været en virkelig spæn-
dende studietur, hvor vi har fået set og 
hørt en masse om det slovakiske land-
brug, hvordan det drives, samt oplevet 
en masse kulturelt. 

PL · STUDIETUR TIL SLOVAKIET
”AT REJSE ER AT LEVE” – DET MÅ VI SIGE ”JA” TIL

Turen startede fra Asmildkloster 
Landbrugsskole med bus. Tre da-
ges tur med to overnatninger og 

en masse spændende besøg stod i ven-
te. Første besøg var på Barsø. En lille ø 
i Sønderjylland, hvor kun 12 mennesker 
bor. Vi besøgte gårdejer Søren, som ejer 
og bruger alt jorden på øen. Han har 180 
køer og en elev ansat. 

Efter det gik turen til Tønder med et lille 
stop ved Højer Sluse – herefter fælles-
spisning og hygge.

Dag 2 startede vi med at besøge Robert 
Beck. Han har biogasanlæg i tre lande, 
herudover et stort landbrug i Danmark 
med ØKO-fjerkræproduktion, æglægge-
re og planteavl med både salgsafgrøder 
og foder. Robert har også landbrug i 
Tyskland. Efter besøget hos ham, kør-
te vi ud til lerdueskydning, hvor det var 
lidt forskelligt, om man kunne ramme 
eller ikke, men sjovt var det. Om aftenen 
overnattede vi på Vejen Idrætscenter. 

Dag 3 stod vi op og kørte mod Åse 
Svendsen, som er fåreavler. Her fik vi en 
meget fin fortælling af hendes elev med 
Åse i baggrunden. Vi var ude og se de-
res hyrdehunde, som kunne drive fåre-
ne sammen inden for meget kort tid. Vi 
sluttede af med en god sandwich med 
lammekød. Sidste besøg foregik ved 
Dalbo Maskinfabrik, som ligger tæt på 
Billund. Vi var med rundt og se produkti-
onen og blev bl.a. præsenteret for en ny 
trommel. Alt i alt en rigtig god tur med 
nogle gode besøg og aktiviteter. God er-
statning for vores tur til England.

HF1 EUD · STUDIETUR TIL SØNDERJYLLAND
✒ JEPPE BRUUN HEDEGAARD, HOVEDFORLØB 1 EUD
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Studieturen til Fyn bød på faglige 
besøg, sus i maven, smagen af 
Fyn og en masse hygge. 

Vi startede med et besøg på Brahesborg 
Gods, hvor vi hørte om godsets historie, 
den daglige drift og om dyrkning af spe-
cialafgrøder som fx spinat. 

Derefter var det tid til at få sved på pan-
den og syre i armene i Gorillapark. Der 
blev klatret rundt i trætoppene, kørt på 
svævebaner og sprunget rundt fra plat-
form til platform. Med hjælp og støtte 
fra gode kammerater var der flere, der 
fik overvundet nogle grænser. Det var 

skønt at opleve årgangens gode sam-
menhold på en ny måde. 

Selvom at musklerne var trætte, var der 
god energi til aftenen, som bød på hyg-
gelig fællesspisning, højt humør og en 
del vandplaskeri i poolen. 

Morgenmaden blev serveret, og derefter 
var vi på en lille gåtur ud til Skansen for 
at se Svendborgsund. De flotte omgi-
velser gav anledning til et eksemplarisk 
gruppebillede. 

Nu var det tid til at smage på nogle fyn-
ske specialiteter på Gundestrup Mejeri 

og Bryghus. Efter en rundvisning med 
fortælling og læring om produktionen 
af både øl og rygeost skulle der smages 
på begge specialiteter. Nogle var mere 
begejstrede end andre. 

Vi afsluttede turen med et besøg hos 
Gartneriet Nordfyn, hvor vi fik et ind-
blik i en helt anden form for produktion 
– stueplanter. I det lune drivhus blev vi 
budt på en dejlig kold forfriskning inden 
turen gik hjemad. 

Tak for en rigtig god tur og for jeres altid 
positive humør og gode sammenhold. 

HF1 EUX · STUDIETUR TIL FYN
✒ RIKKE TOLSTRUP, UNDERVISER Til Skt. Hans 2021 blev Jette EUX 

student med gris som speciale. 
For at kunne indstilles til Årets 

elev i griseproduktion, så skal man bl.a. 
være faglært landmand, god ambassa-
dør for dansk griseproduktion, fagligt 
dygtig og have gode sociale kompe-
tencer. Desuden skulle Jette fremstille 
en præsentationsvideo samt indstilles 
af sin arbejdsgiver og landbrugssko-
le. Jacob og Cathrine indstillede Jette 
sammen med Asmildkloster. Alle skoler 
i Danmark kan komme med en kandi-
dat. Herefter kigger en dommerkomité 
på indstillingerne. Jeg blev ringet op af 
Seges Gris, som fortalte, at Jette var 
med i top-tre. Herefter var der radiotavs-
hed, uanset hvor mange man kender, og 
hvor listigt man spørger. 

Med sommerfugle i maven
Under beretningen på Grisekongressen 
den 26. okt. 2021 sad vi lige under po-
diet med sommerfugle i maven. Under 
beretningen blev kandidaterne præsen-
teret med en kort video. Jettes blev 
vist først – betød det noget? Ca. kl 12 
udløstes spændingen, da formanden for 
VSP’s bestyrelse Erik Larsen stod med 
guldkonvolutten, rev snoren af foran 
godt 2100 deltagere og sagde: ”Årets 
elev i dansk griseproduktion 2021 er ... 
Jette Lund Rasmussen”. Klapsalver og 
guldkonfetti regnede ned, da Jette gik 
op på scenen. Et fantastisk øjeblik. 

Det var fuldt og helt fortjent, og som 
der står i vores indstillinger, er Jette ar-
bejdsom, openminded, fagligt nysgerrig, 

fagligt dygtig, tager gerne initiativ og 
går foran holdet og kammerater på EUX. 
Hun er rummelig, imødekommende med 
et godt og vindende humør, aktiv i LU, 
hjælpsom, ansvarlig, og hun vil gerne 
have pizza til frokost. 

Med foranstående kunne jeg ikke fore-
stille mig en anden end Jette, der kunne 
løbe med titlen som Årets Elev og præ-
mien på 10.000 kr – og sådan blev det. 
Vi er stolte af dig Jette – og tillyke!

ÅRETS ELEV I DANSK GRISEPRODUKTION
✒ LARS C. NIELSEN, SVINEFAGLÆRER

Link til filmen fra 
kongressen, hvor 

Jette får prisen, 
konfetti og giver en 

kommentar.

ÅRETS ELEV I 
GRISEPRODUKTION
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Ikke alle, der vandrer, er fortabt ... Hvis 
Aragorn fra Tolkiens Ringenes Herre 
havde gået på landbrugsskole, havde 

han med garanti gået på Asmildkloster. 
I uge 41 drog skolens agrarøkonomstu-
derende mod kongens stad for at lægge 
yderligere lag på uddannelsen. Disse lag 
var af både politisk økonomisk og kultu-
rel karakter. Oven i dette blev der tid til at 
se vores smukke hovedstad indefra med 
alt, hvad dette indebærer. 

Tirsdag

Tirsdag afgik klassen fra skolen og efter 
en fin køretur med stop i Nyborg ankom 
vi til indre by. Første stop mandag var 
på Christiansborg hvor vi både oplevede 
demonstrationer og sultestrejke samt 
fik en yderst professionel og humori-

stisk gennemgang af magtens bonede 
gulve af tidligere fødevare-, transport-, 
og landbrugsminister Hans Christian 
Schmidt fra Venstre. Efter det obligatori-
ske sikkerhedscheck gik klassen til Ven-
stres gruppelokale, hvor Hans Christian 
førte os igennem dansk politik med ef-
terfølgende spørgetid.

Efter dette så vi hele Christiansborg 
med stop i Finansministeriet, udsigt til 
Statsministeriet, overværelse af møde 
i folketingssalen samt gennemgang af 
Grundloven, Jyske Lov (selvfølgelig) og 
ikke mindst hele borgens imponerende 
arkitektur og udsmykning. Overalt hvor 
vi kom frem, blev vi taget vel og godt 
imod, og der var flere i klassen, der mød-
te både nuværende og tidligere ministre. 

Rundvisningen endte i Snapstinget, og 
alle var mere end mætte af indtryk, da vi 
efter det obligatoriske gruppebillede fik 
hilst af og kom ud i den friske luft igen. 
Herefter gik turen med klasselæreren 
som guide over seværdighederne i indre 
by til Nyhavn, hvor indtryk blev diskute-
ret, og der blev nydt en enkelt genstand 
ovenpå rejsen. Efter indkvartering og 
aftenspisning var byen klædt i rødt og 
hvidt, da Danmark spillede landskamp i 
Idrætsparken. 

Onsdag

Onsdag startede på gåben, da vi fulgte 
kanalerne fra hotellet forbi Langebro, 
Det Kongelige Bibliotek, Knippelsbro 
til Amalienborg Slotsplads. Her talte 
vi kort om Amalienborg Slot, Marmor-

AGRARØKONOMERNE PÅ STUDIETUR TIL KØBENHAVN 2021
✒ JEPPE BACH KNUDSEN, UNDERVISER

kirken samt, hvorledes København har 
udviklet sig igennem de sidste par hund-
rede år. Formiddagens besøg var ved 
Finansiel Stabilitet, hvor Direktør Jens 
Verner Andersen gennemgik tiden fra 
Finanskrisen til nu. Jens Verner er selv 
af landmandsslægt og fra Viborgegnen. 
Hvorfor landbrugets rolle naturligvis var 
gennemgående igennem foredraget. 
Et super foredrag hvor de studerende i 
høj grad fik en forståelse af samfundets 
økonomiske konjunkturer og disses ind-
virkning på landbruget. 

Eftermiddagen bød på to besøg. Først 
så vi Vertical Farming, hvor grundlægger 
og direktør i Nordic Harvest Anders Rie-
mann viste hele filosofien bag Vertical 
Farming frem og gav en komplet gen-
nemgang af sit banebrydende livsværk. 
Efter dette var det tid til en anden form 
for farming. Nu kørte vi til Østerbro, og 
besøgte ØsterGro. Det såkaldte Rooftop 

Farming-projekt, hvor fællesskaber og 
økologi går hånd i hånd. Et meget ander-
ledes og indspirerende besøg hvor der 
til begge sider blev udvekslet meninger, 
holdninger og gode grin. 

Torsdag 

Torsdag startede vi med en herlig mor-
gentur forbi Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri. Herefter igennem 
Ørstedparken hvor vi talte om Ørsted 
og slutteligt, talte vi om nicheprodukti-
on, afsætning, marketingsmix og meget 
mere i Torvehallerne. Besøget i Torve-
hallerne gav et anderledes billede af 
produkterne fra fødevareklyngen. Hvilke 
kundesegmenter kan man ramme med 
sine produkter, og hvorledes skal man 
arbejde strategisk med dette. Herefter 
besøgte klassen Verdensmålsskolen 
på Nørrebro og efterfølgende Foodna-
tion på Axelborg. Normalt forbindes 
Axelborg meget naturligt med Landbrug 

og Fødevarer, men dagens besøg var 
stilet mod Foodnation, hvor Marianne 
og Signe førte klassen igennem en im-
ponerende rejse. En rejse hvor vi blev 
bevidste om, hvorledes man repræsen-
tere landbruget i udlandet. Efter besøget 
ved Foodnation og en god frokost i indre 
by, var det tid til sjov og hjernegymnastik 
i klimaets tegn på besøget i Eksperimen-
tariet. 

Fredag

Fredag var rejsedag hjem til Jylland 
igen. Alt i alt en spændende og oply-
sende tur hvor landbruget som erhverv 
er blevet præsenteret fra andre og alter-
native vinkler. Der blev set og fortalt en 
masse om vores hovedstad, og endelig 
har vi som klasse fået en masse gode 
oplevelser sammen.
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BEGIVENHEDER OG SMÅ HISTORIER
HØJDEPUNKTER FRA ÅRET DER GIK ✒ BIRGITTE H. ANDERSEN, FORSTANDERINDE

SommerCamp 2021
I år var der 90 tilmeldte til Asmildklo-
sters Sommercamp i uge 26. Drenge 
og piger i alderen 11-15 år indtog skolen 
med al deres energi. Et korps på 20 fri-
villige og ansatte fra skolen havde lagt 
sig i selen for at skabe en uge med gode 
oplevelser og fart over feltet. Besøg på 
landbrug, teknikdage på Kløverhøjgaard, 
ridning, Nak & Æd med signalkrebs i net-
tet, maskinstationer, svømning, gokart, 
filmaften og escaperoom. I år havde vi 
også kursus i at gøre dyr klar til dyrskue, 
der blev afviklet mønstring, og der blev 
fundet vindere. SommerCamp er en god 
tilbagevendende begivenhed med stor 
succes. Nye relationer og fællesskaber 
skabes, og ofte ser vi de unge menne-
sker igen til brobygning, Spirerne, til 
åbent hus, Høstmarked eller til næste 
års Sommercamp. Det er dejligt, når de 
unge vender tilbage. 

Høstmarkedet en stor succes
Søndag den 12. september og da-
gene inden, blev der igen gjort et 
stort arbejde for at skabe en god og 
hyggelig dag for folk fra land og by. 
En god flok elever hjalp til med at få 
tingene til at glide. Boder med lokal-
producerede fødevarer, halmbod, 
pandekagestegning, traktorkørsel, 
havetraktorkørsel, kalve, grise, kyl-
linger og får var at finde på markeds-
pladsen. I år havde vi særligt besøg 
af dambruget Tusaagaard. De havde 
stillet en stor container til rådighed 
med vand og fisk, så det var muligt 
at fange sin egen aftensmad. Ka-
ninavlerforeningen havde lavet et 
stort og spændende område med 
kaninhop, kaninudstilling og kanin-
pleje – også godt besøgt. Tak til alle 
medvirkende, hjælpere og gæster. 

Danmarks Indsamling
”Byd på lakrids og karamel!” Det er 
de to Dexter-stude, som vi på skolen 
har passet og plejet. Vi donerede dem 
til indsamlingen, hvor de blev solgt på 
auktion. Vi talte skridt og kilometer, som 
blev udløst i kroner. I alt donerede sko-
len 11.000 kr. Tak til alle for indsatsen.

Knæk Cancer 
Flot indsamling til Knæk Cancer fra ele-
verne. 11.170,75 kr. blev det til. 

Asmildkloster Challenge 
Et nyt, sjovt og lærerigt brætspil er ble-
vet skabt på Asmildkloster. Spørgsmåls- 
kategorier, dystfelter, ta’ chancen og 
præmiefelter. En x-tra tur er lagt ind, 
måske er du uheldig at skulle på mar-
krunden for at plukke flyvehavre. Spillet 
er også lavet som et stort gulvspil, hvor 
man bruger sig selv som brik. 

Fra Greb til Gaffel 
Tre piger fra HF1 EUX deltog i fra 
Greb til Gaffel i uge 39. Ugen startede 
på Dalum Landbrugsskole, hvor alle 
landsbrugselever mødte kokkelever. 
Herefter tog Julie og Michelle turen til 
København. Julie fik ’job’ i kantinen på 
Københavns Rådhus og Michelle på 
Frederiksberg Rådhus. Anne-Mette tog 
turen til Herning til Hotel Skarrildhus. 
Julie og Michelle hjalp med at forberede 
frokost og lave anretninger til gæster på 
Rådhuset. Julie fik æren af at lave 500 
pandekager til en Høstfest, hvor både 
dronning Magrethe og Remee deltog. På 
Skarrildhus deltog Anne-Mette i at bage 
brød og kager, anrette og servere. Alle 
tre piger fik gode snakke om råvarerne, 
og de kunne fortælle om deres hverdag 
fra landbruget. Det gjorde stort indtryk 
på pigerne, hvor stor opmærksomhed 
man har på madspild og brug af kød. Ju-
lie fortæller, at for få år siden brugte kan-
tinen kød hver dag, men nu kun to dage 
om ugen. De foretrækker at købe bedre 
kød – ØKO. På Skarrildhus smed man 
før ’grimme’ grøntsager ud, idag går in-
genting til spilde. Grimme grøntsager 
laves i stedet til chips. På Skarrildhus 
køber man hellere dansk konventionelt 
end udenlandsk økologisk. 

Farmerdag 
For anden gang på Asmildkloster 
afholdte vi den 2. september Far-
merdag. En dag hvor det normale 
skema bliver byttet ud med øvelser 
og dyster i det fri. Klasse mod klasse 
kæmper side om side. Traktortræk 
med reb, stærk mands løft, hegnsop-
sætning, brændekløvning, rundballe-
stafet, sækkeløb og trillebørsrace. 
Bedst scorende klasse gik direkte i 
finalen mod lærerne. Produktions-
lederne kom i finalen og løb med 
sejren. Vi afsluttede dagen med hel-
stegt pattegris og en kold øl – skål. 
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DM i pløjning for skoler 
Asmildkloster Ploughing Team var i år under skarp ledelse og træning af Gert-
Jan Jonker. Holdet kom hjem til skolen med en flot 3. plads – stort tillykke!
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Personaletur 
Efter et års pause trængte alle ansat-
te på Asmildkloster til et par hyggelige 
dage sammen. I det bedst tænkelige vejr 
drog vi til Vestjylland. Vi startede første 
dag med golfspil i Skærbæk Mølle Golf-
klub. Rutinerede, let øvede og nybegyn-
dere kæmpede side om side. Herefter 
gik turen videre til Knaplund Destilleri. 
Et skønt sted i flot westernstil. Vi smag-
te på gin, fremstillede vores egen gin, 
besøgte Texas Longhorn og fik dejlig 
mad fra Foodtrucken. Endestationen 
på første dag var Skarrild Hus. En skøn 
middag ventede. Der var snak, hygge, 
underholdning og dans – en dejlig aften. 
På anden dagen efter dejlig morgen-
mad kørte bussen os til Deep Forest Art 
Land. Kunst og kultur i skoven og tid til 
frisk luft for de som trængte. Turen var 
et dejligt afbræk i hverdagen. 

Pløjestævne i Estland
Min landbrugsskolekammerat Thor 
Johansen og jeg var i september på 
tur til Estland for at deltage i et plø-
jestævne for landbrugsstuderende i 
Europa. Vi havde den fornøjelse at 
repræsentere Danmark. Turen var 
godt planlagt, og programmet var 
rigtigt godt med både pløjeteknisk 
indhold, men i nogen grad også kul-
turelle indslag, hvor vi blev klogere 
på estisk kultur og landbrug. Det hele 
foregik på et Agro Collage, hvor stort 
set alle uddannelser, der er relateret 
til landbrug og fødevareproduktion, 
havde til huse. Skolen var efter deres 
overbevisning ’lille’, og de drev ’kun’ 
700 ha. Rent praktisk fungerede det 
ved, at vi havde en træningsdag, en 
konkurrencedag, og en dag til at se 
området og skolen. Vi blev ved lod-
trækning tildelt traktor og plov, som 
værterne havde givet os til rådighed. 
Lidt komisk fik Thor og jeg en Bela-
rus-traktor. Det er en speciel oplevel-
se at køre den. 

Træningen forløb nogenlunde, og vi hav-
de fokus på at opnå stabilitet fra start 
til slut. Strategien holdt hele vejen, og til 
konkurrencen blev vi nr. 1 ud af de 10 re-
præsenterede lande. Konkurrencen blev 
afholdt sammen med det estiske me-
sterskab, hvor vi med vores point blev 
nr. 3 samlet. Aftenen før konkurrencen 
var vi til middag. Det var en rigtig hygge-
lig aften med god mad og en hel del at 
drikke. I løbet af turen fik vi gode relatio-
ner til bl.a. Østrigere og Hollændere. Det 
var meget interessant at høre om deres 
hverdag, som er meget langt fra den, vi 
er vant til. Alt i alt var det en rigtig god 
tur, og jeg vil helt klart anbefale andre 
tage af sted, hvis muligheden opstår. 

En dansk pløjemester i Estland 
Jacob Neimann og Thor Johansen var 
repræsentanter for Danmark og Asmild-
kloster Landbrugsskole til International 
Youth Ploghing Contest i Estland. De 
unge mænd kom hjem med sejr og guld 
– stort tillykke. 

Elevmøde med landmænd
I løbet af efteråret er EUX-GF1 blevet 
præsenteret for det erhverv de er på 
vej ind i, på flere forskellige måder. De 
er ligeledes blevet gjort bekendt med de 
vilkår, der gør sig gældende for erhver-
vet anno 2021. En dag i november hav-
de skolen inviteret seks landmænd, der 
på hver sin måde fortalte om, hvorfor 
de havde valgt landbrugserhvervet, og  
hvordan de oplever at være selvstændi-
ge erhvervsdrivende i dag. Eleverne fik 
indsigt i både de gode og mindre gode 
sider ved erhvervet samtidig med, at de 
fik indsigt i de krav, som landmændene 
har til de elever, de ansætter. 

Demokratiets dag for elever
En dag med fokus på demokratisk dan-
nelse, og hvordan man påvirker det sam-
fund, vi er en del af. Ungdommens Fæl-
lesråd stod for arrangementet og havde 
tre ungdomspolitikere med, VU repræ-
senteret ved EUX-GF1-elev, Anders Gra-
versen. Erhvervsuddannelsespolitik fik 
stor opmærksomhed, da mange elever 
mente, at det bør give mere prestige at 
tage en erhvervsuddannelse 

Den gode fortælling
Den 30. november kom ca. 100 
6.klasses-elever til Asmildkloster. De 
var inviteret hertil af GF1EUD. Vores 
elever fra grundforløbet havde forin-
den arbejdet med den gode fortæl-
ling om landbruget. Det var nu deres 
opgave at formidle den gode historie  

videre og gøre 6. klasses-eleverne 
klogere på landbruget i Danmark. 
Igennem oplæg, workshops og 
praktiske øvelser nåede vi i mål. 100  
6. klasses-elever gik glade og ’rigere’ 
herfra, og vores egne elever opleve-
de at være undervisere for en dag.

37
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Endelig kunne vi lukke op til en nor-
mal sæson i Haver til Maver, eller 
HtM i daglig tale. Endelig kunne vi 

være sammen i naturen uden at skulle 
spritte alle redskaber af hver eneste 
gang, og endelig kunne vi alle stå tæt og 
se på den kæmpestore oldenborre larve, 
der dukkede op, da vi gjorde haverne for-
årsklare. 

HtM blev etableret i 2017 med det mål 
at skabe et læringsmiljø, der skal gøre 
grundskoleelever nysgerrige på natur, 
have, madlavning, sundhed og bæredyg-
tighed. Haver til Maver er en landsdæk-
kende almennyttig forening, der netop 
arbejder med disse emner. Foreningen 
blev etableret i 2006 af Søren Ejlersen, 

som også har stiftet Aarstiderne. Siden-
hen har ’Jordens bedste klasselokale’ 
udbredt sig til ca. 40 skolehaver over 
hele Danmark. Med HtM på Asmildklo-
ster, ønsker vi at skabe sammenhængs-
forståelse mellem land og by ved at give 
forståelse og interesse for fødevarepro-
duktion. 

Sæsonforløbet 2021 

I denne sæson har fire klasser fra 4. 
og 5. klassetrin haft deres faste gang i 
haverne ca. hver tredje uge fra april til 
oktober. Herudover har vi haft en mas-
se endagsbesøg fra specialklasser til 9. 
klasse. I år var kaniner, kyllinger, geder 
og ponyer også en del af HtM, og dét var 
et hit for alle. 

I havesæsonen er der blevet kultiveret, 
sået, vandet, luget, vandet lidt mere, 
luget meget mere og til sidst, bar an-
strengelserne frugt i form af høst af 
gulerødder, kartofler, løg, hestebønner, 
squash, græskar, morgenfruer og kæm-
pe solsikker. Forårets vejr har dog drillet 
en del; først med alt for meget regn og 
derefter alt for lidt regn. Det er ikke altid 
nemt at være grøntsagsdyrker, men det 
var også en vigtig læring for eleverne i 
vores skolehaver. 

Madlavning over bål er en fast del af sko-
lehaveforløbet i HtM, og der er efterhån-
den nogle favoritter blandt opskrifterne. 
Chili sin carne, græskarsuppe, marmela-
de af HtMs egne blommer og aroniabær 
sammen med en fuldkornspandekage er 
i hvert fald et must. 

Naturen er det tredje ben i undervis-
ningsforløbene i HtM. Naturen er dejlig, 
spændende, nyttig og helt uundværlig 
for os. Den gavner både sjæl og krop, og 
eleverne nyder det frirum, den kan give 
til både aktiviteter og leg. Klima og bæ-
redygtig udvikling er derfor helt naturligt 
en del af HtM, og forløbet giver derfor 
et helt unikt grundlag for praktisk viden 
om, hvordan eleverne kan blive mere 
klimakloge. Dét er nemlig en smitte, de 
gerne må tage med hjem. Børn har ret 
til at dyrke livet, mærke verden og lære 
i samspil med planeten og hinanden. En 
tryg og magisk barndom er grobund for 
handlekraft til fremtiden. 

HAVER TIL MAVER PÅ ASMILDKLOSTER
✒ LISE LOTTE PUGGAARD, HAVELEDER

KLC Viborg har til formål at samle 
og formidle en lang række tilbud 
fra eksterne læringsmiljøer for 

børn og unge fra 0-18 år i skole- og dag-
tilbudstid i Viborg kommune. KLC Viborg 
drives og udvikles i Børn og Unge i tæt 
samarbejde med andre forvaltninger i 
kommunen og er som sådan et godt ek-
sempel på det gode, tværgående samar-
bejde omkring børn og unge, praksisnær 
læring og kulturelle oplevelser.  

Asmildkloster Landbrugsskole er 
udbyder på denne platform med en 
lang række spænde læringsforløb in-
den for karriere, teknik, fødevarer og 
bæredygtighed. Igennem vores til-
bud på KLC møder vi mange forskel-
lige elever, hvilket giver et styrket 
kendskab og netværk til både skoler-
ne, elever og deres undervisere. 

Via KLC udbyder vi blandt andet 
forløbene i Haver til maver, Klog på 
dyr, forløb med karrierelæringsspil 
samt forløb under Grønne Sammen, 
Klimaklog på dansk fødevareproduk-
tion og Teknologi, bæredygtighed og 
fødevareproduktion. 

Corona ændrede aktivitetsniveauet

Året 2021 har været plaget af Corona 
i foråret, og selv om der stille og roligt 
blev lukket op i samfundet, var der fort-
sat mange restriktioner. Det bevirkede, 
at vi ikke har haft den normale aktivitet 
i disse KLC- tilbud, som vi tidligere har 
set. I foråret var de få forløb, vi kørte, 
fokuseret på at være i den friske luft for 
at mindske smitte. Derfor var forløbet 
Haver til Maver også besøgt 21 gange i 
foråret. 

Alt i alt har vi i 2021 haft 42 dage med 
besøg via KLC – dertil kommer Grønne 
Sammen, hvor vi havde 20 forløb i løbet 
af to uger i efteråret. Dette kan du læse 
om i en anden artikel i Årskriftet.

KLC VIBORG
✒ KRISTINE M. LUND, PÆDAGOGISK LEDER
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DYR PÅ ASMILDKLOSTER

Vi har før haft stude til at gå i indhegningen 
mellem Asmildkloster og Nørresø. I år blev 
studene skiftet ud med heste og geder. Det 

har været til stor glæde for skolens elever og ikke 
mindst de mange besøgende, vi får fra folkeskoler-
ne fra nær og fjern. 

Gederne var udlånt at nogle piger, som går Asmild-
kloster, og hestene var lånt af Kristen og Johannes 
Nielsen fra Åstrup ved Løvel. 

40

Jeg sidder til et hyggeligt frokost-
møde med Martin og Christian 
Døssing. De skal fortælle mig, 

hvordan det er at gå på landbrugsskole 
sammen som far og søn. 

Faderen Martin er 40 år gammel og gift 
med Anette, som er selvstændig frisør. 
Martin har tre sønner på 11, 14 og 17 år. 
Christian er den ældste. Familien bor på 
et landbrug ved Kjellerup med 35 hektar 
og ammekøer på marken. Martin stude-
rer AØ, og Christian er startet på EUX 
grundforløb. 

Martin blev faglært landmand på As-
mildkloster i 2002. Siden da har han 
prøvet lidt af hvert. Han har arbejdet 
en del med kvæg som fodermester og 
driftsleder. Han fik på et tidspunkt lyst til 
at prøve noget nyt. Han blev ansat som 
ungdomskonsulent hos LU og herefter 
sælger af mælkepulver. På et tidspunkt 
forsøgte Martin sig som freelancer og 
prøvede jobs i forskellige brancher. I 
denne tid var hans store interesse også 
ploven. Han har været danmarksmester 
to gange og har i dag titlen som plove-
ekspert. Det måtte han lige forklare en 
ikke så teknisk (mig). Han hjælper med 
indstilling af ploven, så den kører bedst. 
Hermed kan der spares på energien og 

sliddelene. Jeg er lidt nysgerrig på, hvad 
Marin vil bruge AØ til. Han har altid øn-
sket sig at købe en større bedrift. Har 
haft muligheden for det et par gange, 
men fået kolde fødder. 

”Med en AØ er jeg bedre i stand til at 
træffe en kommende beslutning, jeg ud-
vider min horisont og kan se mig selv i 
flere jobtyper både i det primære erhverv 
og i følgeerhvervet.” Martin skal nu have 
ro til at spise sin frokost. Sønnen Chri-
stian sidder ved siden af og venter på at 
dele sin historie, som jo naturlig nok ikke 
er så lang endnu pga. den unge alder. 

Christian har ikke været i tvivl om, at han 
vil tage landbrugsuddannelsen. Efter et 
år på Vedersø Efterskole startede han 
sammen med 48 øvrige unge menne-
sker på EUX grundforløbet i august. Han 
interesserer sig for kvæg og planter og 
har allerede en praktikaftale i hus hos 
Haugaard i Iller fra sommeren 2022. 
Christian vil rigtig gerne til udlandet, en-
ten i sin praktik eller efterfølgende. Jeg 
er selvfølgelig lidt nysgerrig på Christi-
ans brødre, om de også på et tidspunkt 
kommer på landbrugsskole? Som det 
ser ud nu, er det kun far og ældste søn, 
som deler den interesse. En anden in-
teresse, de også deler, er Floorball. De 

spiller i samme klub og på samme hold 
i Nørskovlund. Og nu det store spørgs-
mål – hvordan er det at gå på skole med 
sin far? Det synes Christian er fint nok, 
og det er gensidigt. De snakker sammen 
hver dag. Når kl. bliver 15.00 kører Mar-
tin hjem til Kjellerup og Christian hygger 
sig med sine kammerater på skolehjem-
met.

FAR OG SØN PÅ SKOLE SAMMEN
✒ BIRGITTE H. ANDERSEN, FORSTANDERINDE



Årsskrift 2021Asmildkloster Landbrugsskole 4342

TIDSLINJE

FAGLIGHED
OG 
FÆLLESSKAB

FØLG OS OG  
FÅ INDSIGT I  
DEN FAGLIGE  
OG SOCIALE  
HVERDAG  
PÅ SKOLEN

KLØVERHØJGAARD
✒ LARS MOGENSEN, SOUSCHEF

2021 blev året, hvor Asmildkloster 
Landbrugsskole igen blev ejer af 
et rigtigt landbrug ! 

Omkring årtusindeskiftet solgte Asmild-
kloster Landbrugsskole Ministergården 
i Kokholm og Vansøgaard ved Rødding. 
I 2007 købte Asmildkloster Landbrugs-
skole ejendommen beliggende Aalborg-
vej 139 med tilhørende 14 hektar. Den 
har siden dannet grundlag for øvelser 
primært for vores grundforløbselever. 

Der har igennem de seneste år været et 
ønske om at erhverve mere jord, da ud-
viklingen inden for planteproduktionen 
og ikke mindst den dertil hørende tekno-
logi går utrolig hurtig i disse år. 

Asmildkloster Landbrugsskole købte 
derfor i starten af året Kløverhøjgaard, 
som er beliggende på Kistrupvej 12, 
8830 Tjele til overtagelse 1. marts 2021. 
Kløverhøjgaard er en meget veldrevet 
gård med 55 ha jord. 

De tidligere ejere Kristian Munch Vejen 
Andersen og Karen Bjelke Fisker har le-
jet stuehuset, indtil de får bygget et hus. 

Staldbygningerne, som hidtil har været 
brugt til slagtekalveproduktion overta-

ges gradvis, efterhånden som de tøm-
mes for dyr. 

Jorden var i 2021 udlejet til en nabo, 
som fortsætter forpagtningen af cirka 
20 ha i 2022. 

Erhvervelsen af de yderligere 55 ha jord 
åbner mange muligheder for fremtiden. 
Der kan laves fuldskala dyrkningsfor-
søg, herunder forsøg med præcisions-
landbrug. 
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TILBAGEBLIK
✒ INGER MØLLER, PENSIONERET LÆRER 

1961 
Der blev skrevet, at Danmark var inde i 
en rivende udvikling fra bondesamfund 
til industrisamfund. 

Det går i retning at centralisering på så 
at sige alt med store mejerier, elektrici-
tetsværker, supermarkeder, storkommu-
ner, centralskoler osv. Vil den folkelige 
kultur så ikke forsvinde? 

Jeg tror ikke. at man i 1961 kunne have 
forestillet sig, hvor få heltidslandmænd 
der er tilbage, eller hvor store mejerier 
og slagterierne er blevet. 

Der blev skrevet om, at det var godt, hvis 
eleverne i folkeskolen fik mere viden om 
landbruget, og at det var vigtig også 
som landmand at kunne læse og regne. 
Det kan også ses i dag, hvor mange ta-
ger en studentereksamen sammen med 
landbrugsuddannelsen.

Der blev også i 1961 skrevet om finan-
sieringen af landbrug og pantsætning, 
og hvor svært det var at komme i gang, 
det er det også i dag, og beløbene er 
blevet svimlende, og der arbejdes med 
andre ejerformer og anden finansiering.

 

Der var tale om løsdriftsstalde, men her 
på egnen gik der mange år, før de slog 
an. Der var ellers af fordele nævnt be-
tydeligt mindre arbejdsforbrug, lavere 
byggeomkostninger, behageligere ar-
bejde, bedre mælkehygiejne og sundere 
dyr, men der gik mange år, før det slog 
an på Viborgkanten. 

Flydende ammoniak blev i 1950 lance-
ret af Norsk Hydro. Man brugte det som 
billig gødning sammen med husdyrgød-
ning – det gør man igen. Mange tiltag – 
også inden for landbruget – går i ring. 

Det var første år, at Ruth og Svend Øvle 
Spanner var forstanderpar på skolen.
Der blev skrevet om permanent mangel 
på arbejdskraft i landbruget, det har vi 
også i dag, og at landmænd skulle passe 
på sig selv og ikke arbejde i døgndrift, 
det gælder også i dag. Elevværelser blev 
renoveret, det er årligt tilbagevendende 
arbejde.

Landbrugets indtjening kunne ikke følge 
med andre erhverv hverken dengang el-
ler måske i dag. 

n

1971 
Start på grundskole og Kjær skrev om, 
at landmænd også behøver en livslang 
uddannelse. 

Grundskole og driftslederuddannelse. I 
dag skal eleverne mere på skole og fle-
re gange. Det eneste, der er holdt fast i, 
er tre års praktik – gerne på forskellige 
gårde og med forskellige arbejdsopga-
ver. Det er noget, andre landes landbrug 
misunder os. Der var en oversigt over 
landbrugsskoler, da der var flest, var der 
28, og det glæder nok os alle, at Asmild-
kloster er en af de få skoler, der stadig 
kører og med stigende elevtal. Det nye 
med student og faglært landmand sam-
men er kommet for at blive. 

Lynge skrev om malkestalde. Der gik 
lang tid, før det kom her på egnen, men 
nu er malkestaldene overtaget af robot-
ter. 

Vansøgårds to svinestalde blev i 1971 
brugt som demostationsbrug. Den ene 
med alt ind og ud og det andet med kon-
tinuerligt levering. Schmidt skrev, at der 
stadig var mange problemer i svinesek-
toren både med hensyn til besætnings-
størrelse især med antallet af søer pr. 

bedrift. Det er siden steget mere, end 
de dengang kunne forestille sig. I dag 
er det de svingende afregningspriser og 
afrikansk svinepest, der optager svine-
avlerne. 

Sikkerhed og komfort i traktorerne blev 
der skrevet om. Der var store fremskridt 
efter den grå Massy Ferguson. Men 
traktorsæderne i dag er næsten som 
magelige lænestole og traktorerne med 
meget teknologi. Om få år vil robotter 
overtage noget af arbejdet. 

Villy skrev om driftsregnskabet. Det har 
været et område, hvor Asmildkloster 
Landbrugsskole har været førende i 
samarbejde med det lokale regnskabs-
kontor og med mulighed for at låne nog-
le regnskaber fra landmænd. Det har gi-
vet virkelighedstro undervisning. Mange 
tak for lån til mange af jer. 

Vansøgård blev indviet med plads til 55 
køer i bindestald og rum til undervisning 
af grundskoleelever. Der skulle to mand 
til bl.a. at passe køerne. 

n

1980 
Anders Lykke skrev dengang om meget 
arbejde til de selvstændige landmænd. 
Der var også dengang mangel på ar-
bejdskraft og dengang især dansk ar-
bejdskraft 

Schmidt sluttede af fra udlandsturen. 
I EF burde man koncentrere sig om at 
kontrollere, at love og paragrafferne vir-
ker efter hensigten, og hensigten var at 
begrænse mælkeproduktionen. 

Til slut står der på nationalt plan, at den-
ne fare både økonomisk og socialt er 
meget alvorlig, og at vi nok er nået så 
langt, at dansk landbrug ikke alene skal 
vurderes som et aktiv for den danske va-
lutakasse, men også som en belastende 
byrde for det sociale system. Når vi tæn-
ker på landbrugsforhandlingerne i dag, 
fik Schmidt vist ret. 

Ib Lorentzen skrev: Kan vi slippe? 

Jeg tror ikke, vi slipper for at tage hen-
syn til det sociale system. Jeg tror, at 
hvis vi ikke selv begynder at beskæftige 
os med både mennesker og dyrs sociale 
liv, så er der andre grupper i samfundet, 
der gør det, og det er ikke sikkert, at dis-

se grupper underkaster forholdene så 
seriøs og saglig vurdering, som vi selv er 
i stand til. Tænker her på dyr i national-
parker, der ikke må fodres og udtagning 
af en masse landbrugsjord. 

Leif skrev om læbælters berettigelse, 
men et overordnet problem var dårlig 
økonomi, så er det naturen, vi nogle gan-
ge ikke passer optimalt. 

Der blev skrevet om storballer og sol-
energi til korntørring. I dag er det marker 
med solceller, der præger landskabet, 
nogle kan lide det, andre syntes det er 
synd for landskabet. 

n
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60 ÅRS-JUBILAR
✒ EJVIND JACOBSEN

JUBILÆUMSELEVMØDET 
✒ INGER MØLLER, PENSIONERET LÆRER

Ejvind Jakobsen fortæller
På opfordring hermed et lille indlæg om 
livets gang i Liden Lund set fra en stol 
hvorpå, der sidder en yngre mand, der 
har fået lov at blive gammel. 

Vi må konstatere, at vi står midt i et 
enormt opbrud omkring vores miljø/
klima. Alle uanset begreb om emnet 
synger med på den vise. Med skam at 
melde har vi tidligere generationer af 
landmænd været med til at bidrage til 
forureningen af vores miljø. 

Vi lærte ganske vist på landbrugssko-
len (1960-61) om vigtigheden af gode 
gødningsplaner. Ukrudtssprøjtning og 
skadedyrsbekæmpelse var først i sin 
vorden dengang. Der var på den tid ikke 
så stort fokus på miljøet, vi gav det ger-
ne en ekstra tand, så vi var sikker på, at 
planterne fik nok at leve af. Vi arbejdede 
i realiteten ud fra devisen hellere lidt for 
meget end for lidt.Derfor er jeg begej-
stret over at følge den teknologiske ud-
vikling på disse områder. Det er impone-
rende at se, hvor nøjagtigt man i dag kan 
dosere både gødning og sprøjtemidler til 
glæde for både udbytte og miljø. 

De første bekæmpelsesmidler vakte 
stor begejstring, satte udbyttet i vejret 

og gav store arbejdslettelser. Vi an-
vendte også dem med rund hånd. Ingen 
hverken myndighederne eller vi tænkte 
på langtidsvirkning eller nedsivning til 
grundvandet. Da det kom for en dag, 
hvor farlige og miljøskadelige de først 
anvendte sprøjtemidler var, blev der 
heldigvis sat en rivende udvikling i gang 
med forsøg og teknisk udvikling. I dag 
står vi med sprøjtemidler og en tekno-
logi, der er så gennemprøvet, at vi trygt 
kan bruge dem. 

Man skulle så tro, at samfundet ville 
glæde sig over disse positive landvin-
dinger, men sådan ser det desværre 
ikke ud. Vi står for øjeblikket midt i en 
temmelig hysterisk folkestemning, som 
nærmest virker religiøs med hensyn til 
klimagasser og miljøforbedringer. Det 
bliver oftest blandet i en pærevælling. 
Desværre surfer stort set alle politikere 
og medier med på denne bølge uden at 

skele ret meget til, hvad der er fup eller 
fakta. 

Der er tilsyneladende en regulær forstå-
elseskløft mellem stenbroens menings-
dannere og landbefolkningen. Åbenbart 
er der fra de toneangivende storbyfolk 
en opfattelse af, at landbruget stadig 
drives som i min tid. Der kan i hvert til-
fælde ikke spores megen regulær viden/
forståelse om den moderne landbrugs-
teknologi i debatten. 

Jeg har stor respekt for vores DEMO-
KRATI. Men jeg bekymres, når der er 
ved at udvikle sig en gruppe af bedre 
vidende politikere og meningsdannere 
(desværre også blandt vore politikere), 
der udnytter sågar skolebørn i deres 
propaganda optog. 

Hvad gør vi ved det?

Traditionen tro blev der den 25. 
september afholdt jubilæum for 
skolens tidligere elever. Nu efter 

at vi er kommet lidt over Corona, var det 
muligt at invitere to årgange, så der var 
25, 26, 40, 41, 50, 51, 60 og 61 års jubil-
arer. 

Mange mødte kl 13.30 i forhallen og 
fandt gamle skolekammerater. Vejret 
var godt, så mange fandt også sammen 
udenfor. Der blev startet med det store 
kaffebord i spisesalen, hvor køkkenet 
havde sørget godt for alle med mange 
forskellige kager. 

Efter kaffen blev der afholdt generalfor-
samling i elevforeningen. Formandens 
beretning blev godkendt, og der blev 
vedtaget nye vedtægter, så bestyrelsen 
fremover kun skal bestå af fire personer, 
som også sidder i skolens bestyrelse. 
Regnskabet for 2020 blev gennemgået 
og efter nogle få spørgsmål, blev det 
vedtaget. 

Nu var det tid for skolens forstander 
Lars Møgelbjerg Andersen at fortælle 
levende om nyt fra skolen og dens ud-
vikling i elevtal, og hvilke forskellige ud-
dannelser og moduler der er på skolen i 
dag. Der blev lyttet interesseret og stillet 
spørgsmål. Det fremgik, at elevtallet er 
steget meget over de sidste år, og at der 
er godt gang i skolen både med egne 
elever, men også med Medieskolens 
elever der bor på skolen og er en del af 
skolemiljøet. 

Efter indlægget var der overhøring. År-
gangene blev samlet i klasser, og de 
gamle elever berettede om livet siden 
Asmildklostertiden. 

Alle årgange havde en hyggelig efter-
middag med overhøring, rundvisning 
samt fotografering årgangsvis. 

Mange tak til køkkenet for dejlig mad. 

Ligeledes mange tak til tidligere og 
nuværende ansatte på Asmildkloster 
Landbrugsskole. Også tak til alle tidlige-
re elever og deres ægtefæller, der gjorde 
dagen uforglemmelig, og det hele forløb 
i den helt rigtige Klosterånd med sange 
og morsomme indslag fra dengang, de 
forskellig årgange gik på Klosteret. 

Elevforeningen og Inger siger mange tak 
for en dejlig dag.
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50 ÅRS-JUBILARER
✒ FREDE CHRISTENSEN OG  
 NIELS JØRGEN KRISTENSEN

50 ÅRS-JUBILARER
✒ NIELS HALD

Frede Christensen fortæller
Efter et lærerigt ophold på Asmildklo-
ster, hvor min kone og jeg mødte hinan-
den til sommerfesten den 11. juli 1970, 
drev vi landbrug – mest med køer og 
planteavl. Min kone var folkeskolelærer. 
I 2000 solgte vi landbruget, renoverede 
stuehuset på en nr. 2 ejendom og flyt-
tede til den. 

Vi sadlede helt om til nye spændende 
opgaver. Min kone blev alternativ be-
handler. Jeg var først på en cylinderfa-
brik og senere leder i et firma med ud-
lejning til byggeri. De sidste 10 år har jeg 
trappet ned inden for byggeri. Det har 
altid haft min interesse, og jeg har selv 
stået for det byggeri, vi har lavet. Jeg ny-
der stadig at komme lidt på arbejde, selv 
om der er noget, der skal passes hjem-
me med en del vedligehold på de mange 
udbygninger. 

Jeg har selv mange ideer, der bliver til 
virkelighed i værkstedet eller til nytte 
andre steder. Ud over det har vi en stor 
have med frugt og grøntsager. 

Vi nyder, når vores tre børn med familier 
kommer på besøg med de syv børne-
børn. Vi er også en del hos dem. Børne-
pasning og projekter der skal laves. 

I mange år har jeg haft glæde af at syn-
ge i kirkekor. Vi fungerer som kirkesan-
gere i fire kirker. Desuden er jeg medlem 
af et ringerlaug, hvor vi skiftes til at ringe 
fredag og lørdag i de fire kirker. 

Den 25. september, hvor der var jubilæ-
umsmøde, havde vi guldbryllup. 

Vores mantra er stadig: Glæde og tak-
nemlighed over et godt liv.

Niels Jørgen Kristensen  
fortæller
Jeg blev færdig i 1971 på Asmildkloster. 
I 1972 blev jeg gift med Eva Kuhr, og vi 
købte gård i Østerbølle samme år. 

Der blev bygget ny kostald i 1973 til 40 
køer, udvidet i 1979 til 70 køer. Vi købte 
jord af naboerne de følgende år. I dag 
har vi 65 køer med opdræt og ca. 100 
ha. Vi passer selv køerne og har maskin-
stationen til markarbejdet. 

Jeg har været i kommunalbestyrelsen i 
Ålestrup i 18 år og været i Overtaksati-
onen i 21 år. 

Fremtiden for Dansk Landbrug 

Der vil stadig være en del landbrug, som 
i fremtiden vil være ejet af landmænd. 
Men der vil også komme andre ejerfor-
mer efterhånden, som gårdene bliver 
større og større. Der vil helt sikker være 
brug for nogle, til at producere fødevarer 
i Danmark fremover.

Niels Hald fortæller 
Tak til skolen for et godt jubilæumsar-
rangement i september. Det var rart, at 
gense sin gamle skole og se, hvordan 
den har fulgt med tiden og stadig udvik-
ler sig. Vi var 14 gamle klosterbrødre + 
fem ledsagere, der deltog i mødet. 

Udviklingen er gået mod større og større 
enheder uanset driftsform, eller at folk 
er gået ud af landbrugserhvervet. Det er 
gået i samme retning for mit eget ved-
kommende. 

Startede som selvstændig i 1977 med 
køb af mine forældres gård på, udvidede 
løbende med om og tilbygninger i de føl-
gende år. Da der ikke er nogen af vores 
tre børn (piger) eller svigersønner, der 
ønskede at føre vores landbrug videre, 
så tog vi i 2005 beslutningen om at sæl-
ge mælkekvoten og dermed ophøre som 
mælkeleverandør, det blev starten på en 
ny tilværelse. Køerne blev solgt og sam-
tidig startede en anden driftsform med 

kviehotel i samarbejde med en anden 
landmand i de følgende 12 år. 

Al jord har været bortforpagtet siden 
2018 til to forskellige landmænd. Der 
er solgt jord fra til byudvikling i Aars to 
gange og til Aars Ringvej syd og vest om 
Aars, og dermed fik vi ny adresse.

Energimæssig er vi gået fra staldvarme 
til jordvarme trukket af solceller. Næ-
sten alle maskiner og inventar er solgt, 
så blev der plads i bygningerne til noget 
andet bl.a. opbevaring af campingvogne 
mm. 

Jeg er nu frivillig i Røde Kors i Aars af-
delingen en dag om ugen, det består 
bl.a. af tømning af fire tøjcontainere + 
sortering. I øvrigt sammen med Anders 
Krogh. Det at være frivillig har været en 
stor del af min tilværelse. Det startede 
i 1973 både i landbrugsfaglig forening 
og især idrætsforeninger. Det at mødes 
med andre ligesindede der ikke er land-

brugsrelateret har også haft stor betyd-
ning. 

Vi lærte på skolen, at vi skulle være ef-
fektive, men indtjeningen følger ikke 
med til landmanden. Fødevareprisen er 
for lav til producenten set i forhold fø-
devarens pris i butikkerne. Det er tanke-
vækkende at se fødevarens pris i forhold 
de øvrige befolknings indkomst. 

Det var, hvad jeg har bedrevet i de sidste 
50 år og ser frem til, hvad fremtiden vil 
bringe. 

Hermed de bedste hilsner og ønsker for 
landbrugserhvervet fremover.
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40 ÅRS-JUBILARER
✒ INGER MØLLER, PENSIONERET LÆRER

25 ÅRS-JUBILARER
✒ RENÉ SØNDERGAARD

Martin Pinholt fortæller
I 1980 var jeg driftsleder elev på Asmild-
kloster Landbrugsskole en fantastisk 
spændende periode, hvor der blev skabt 
mange blivende relationer. 

Hele mit liv har landbruget været et posi-
tivt og aktivt tilvalg. Arbejdslivet har gi-
vet mulighed for at arbejde med praktisk 
landbrug, rådgivning og bestyrelses-
arbejde i mange sammenhænge og på 
forskellige niveauer. 

Det år jeg fyldte 30 år, besluttede Bodil 
og jeg at købe mine forældres gård, som 
var en familiegård med 33 køer, 33 ha 
Bygum jord, det var vores udgangspunkt 
for købet af Bygumlund. 

Min far Ejnar var min medhjælper og 
rådgiver i de første 10 år efter købet af 
gården. Udfordringer i form af sygdom, 
tørke, politiske pålæg slap vi på forun-
derlig vis udenom i knap 20 år 

Men da finanskrisen rammer med ren-
teswap, valutalån og likviditetsudfor-
dringer samt mælkekvotebegrænsnin-
ger, tager det Bygumlund +/-10 år at 
absorbere dette. 

Nicolaj er min ældste søn. Vi har en 
årrække drevet Bygumlund som et I/S. 
Han er den 8. i rækken af familieejere af 
Boruplund. 

425 køer og 350 ha er udgangspunktet 
her i 2021. På nuværende tidspunkt er vi 
i gang med at planlægge sammen med 
vores rådgivere, hvordan og hvornår og i 
hvilken form for ejerskab det skal gives 
videre til næste generation. 

René Søndergaard fortæller 
Efteråret 1996 afsluttede vi modul 3 på 
Asmildkloster. Et lærerigt forløb med 
gode klassekammerater og spændende 
diskussioner. Det er så allerede 25 år si-
den.

1. januar 1997 startede jeg på mine 
forældres gård med 80 køer. I februar 
samme år fik jeg brug for alle mine ny-
erhvervede færdigheder, da min far fik 
kræft. Jeg fik ansvaret for gården on/off 
de følgende 2,5 år. Min far kom heldigvis 
godt over sygdommen. I 1998 tog vi be-
slutningen om at drive gården økologisk 
for at optimere indtjeningen. Valget stod 
mellem økologisk drift eller flere køer. 

I 1999 blev jeg gift med Tina, som jeg 
havde kendt siden 1993. Vi havde i 1996 
købt hus sammen i Hassing. Vi har si-
den fået tre børn. Katrine afsluttede sin 
studentereksamen fra Thisted Gymna-
sium i sommer, Hjalte er lige startet på 
Thisted Handelsgymnasium og Bjarke er 
ved sit sidste år i folkeskolen. 

I årene op til 2004 øgede vi besætnin-
gen til 100 årskøer, og vi drev dengang 
120 ha med grovfoder. I 2004 var tiden 
kommet til at overtage gården; Vi bytte-
de stuehus med mine forældre.

Indtil 2005 leverede vi mælk til Arla, men 
da muligheden bød sig, blev vi leveran-
dører til Thise Mejeri. Vi begyndte en 
mindre udvidelse af bedriften i år 2007, 
hvor vi gik fra malkestald og dybstrøelse 
og til robotter og sengebåse med sand. 
I den periode øgede vi besætningen til 
140 årskøer. Vi forpagtede i samme pe-
riode også nogle flere ha for at produ-
cere grovfoder til udvidelsen. I 2009 gik 
min far på efterløn, og vi ansatte derfor 
en elev til at hjælpe. 

2014/2015 fik vi muligheden for at for-
pagte en ejendom, som bestod af 80 
ha og bygninger. Denne ejendom blev 
benyttet til kvier, og vi kunne derfor øge 
koantallet til 170 blot ved at installere 3 
nye robotter i stedet for de to gamle. Vi 
fik også ansat en medarbejder mere. I 
2016 forpagtede vi yderligere 75 ha jord, 
så vi også kunne kalde os ‘planteavlere’. 
Året efter købte vi en naboejendom med 
50 ha, så vi kom op på 150 ha ejet og 
225 ha lejet jord. Denne ejendom bliver 

brugt til opbevaring af maskiner, salgs-
afgrøder og de mindste kvier. 

Vores fokusområder er holdbarhed, 
ydelse og ko-komfort. Pt er ydelsen 
12.700 kg EKM med en livsydelse på 
51.000 kg EKM. Igennem årene har jeg 
siddet i diverse udvalg og bestyrelser. I 
dag sidder jeg i den lokale avlsforening 
og som næstformand i RYK. Disse ud-
valg- og bestyrelsesposter har givet mig 
indsigt/oplevelser, der har været med 
til at udvide min horisont i forhold til 
dansk landbrug. Derudover har jeg fået 
bekendtskaber i Danmark og udlandet. 

Fremtidsplanen er at optimere bedriften, 
frem for at udvide den. Da jeg personligt 
mener, at det økonomiske potentiale er 
større ved optimering kontra udvidelse, 
fordi jeg mener, jeg er bedre til at passe 
køer end medarbejdere. Andre tænker 
måske anderledes, men sådan er vi jo 
heldigvis forskellige.
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GODDAG OG VELKOMMEN 
NYE GRUNDFORLØBSELEVER PÅ EUD OG EUX

FARVEL  
OG PÅ GENSYN 

Juni måned er altid på samme tid vemodig 
og festlig. Landbrugselever, som har været 
tilknyttet Asmildkloster i ca. fire år, afslutter 

deres uddannelse, og vi skal sige farvel – og hel-
digvis på gensyn – til flere, da de starter op på le-
deruddannelserne. Uanset, hvilken vej de unge går, 
ønsker vi dem pøj pøj. Døren er altid åben, og vi by-
der gerne på en kop kaffe eller lidt aftensmad. I år 
har vi sagt farvel og på gensyn til 98 nyudklækkede 
landmænd.

I august står vi altid klar til at modtage grundfor-
løbselever. I år kom ca. 100 nye elever på EUD og 
EUX. Et nyt kapitel i de unges liv kunne starte. Nu 

handler det om landbrug, faglighed og fællesskab. 
Der var planlagt et 14 dages introforløb. De blev 
bl.a. ført gennem et sikkerhedsforløb, Boot Camp, 
gårdbesøg, introforløb og Farmerdag. Eleverne 
skulle klædes godt på til de kommende fire år. 

52

Vi ønsker alle held og 

lykke på vejen!
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Året 2021 har fortsat været berørt 
af Corona men også af megen 
udvikling på Asmildkloster Land-

brugsskole. Vi startede året med at få to 
nye undervisere: Mathias Amlund Han-
sen, som skal undervise i dansk, engelsk 
og samfundsfag og Dorthe Frederiksen, 
som underviser i grise og naturpleje. 

Desværre blev skolerne nedlukket for 2. 
gang i januar. Alle vores elever og lærere 
var hjemme – der skulle undervises on-
line via Teams. Det var udfordrende, idet 
vi skulle starte nye hold op, som ikke 
kendte hinanden. De startede dermed 
deres skoleforløb med online under-

visning og perioden varede indtil ca. 1. 
marts 2021, hvor elever kom ind på sko-
len hver anden uge. Alt dette betød, at 
vi på flere områder måtte nytænke vores 
normale tiltag.

Teams blev en del af hverdagen 

Vi afviklede online Åbent hus-arrange-
menter via Teams. Vi startede med vir-
tuelle introforløb på folkeskolerne. For-
løb, hvor vores lærere var online og viste 
små film fra Asmildkloster, for dermed 
at sikre vores kommende elevoptag. 

Vi overgik til at tage sprøjtebeviser via et 
nyt online system – en stor succes. 

NYT FRA UNDERVISNINGEN
✒ KRISTINE M. LUND, PÆDAGOGISK LEDER

fra god inspiration til egen undervisning. 
Heldigvis kom vi tilbage på skolen om-
kring 1. marts, hvilket betød, at vi nåede 
at overgå til fysisk undervisning igen, 
inden lærerne skulle gå til eksamen i 
faget i maj måned. Kurset omhandle-
de forskellige udviklingsområder, som: 
differentiering, klasseledelse, opgavers 
opbygning, praktiske undervisningsfor-
løb, feedback m.m. Der var med andre 
ord udvikling på flere fronter dette forår! 

Heldigvis åbnede Danmark så meget 
op igen, at vi kunne gennemføre vores 
visitationssamtaler med alle de nye 
elever, der skulle starte til august. Alle 
eksamener kunne afvikles med fysisk 
tilstedeværelse. Samtidig kunne vores 
afgangselever også fejre deres gennem-
førte uddannelser med både venner og 
familie. En dejlig forløsning inden en til-
trængt sommerferie. 

Nye lærerkræfter er kommet til

I dette efterår har vi fået yderligere to 
nye undervisere. Stine Høgh, som ar-
bejder med vores nye forløb Spirerne 
og samtidig er meget med inde over 
Brobygning mod grundskolen. Lise Mur-
mann Pedersen underviser i faget øko-
nomi og møder elever fra grundforløb til 
agrarøkonom-holdene. Dermed kunne vi 
gå et rigtig godt efterår i møde. 

Vi har haft mange elever og god ak-
tivitet på alle vores forløb. Det har 
været givtigt at få mulighed for at 
bygge lærer-elev og elev-elev relati-

onerne op, så læring lettes. Det bety-
der noget i vores hverdag.

IBO-brobygning – et nyt tiltag

Et nyt tiltag på Asmildkloster i for-
hold til brobygning mellem efter-
skoler og erhvervsuddannelser er 
IBO-brobygning. IBO står for Innova-
tions- og BrobygningsOpgave, som 
er en nytænkning af den obligatori-
ske selvvalgte opgave i 10. klasse. 
Innovationsbrobygningsopgaven går 
ud på at udvikle en verdensmålsidé 
til en modtager uden for skolen. Her 
er vi som landbrugsskole med i den 
idéudviklende fase for eleverne på 
efterskolerne. Et spændende nyt 
tiltag hvor verdensmålene kommer 
i fokus. 

Udviklingsforløb er skudt igang

På lærersiden har vi påbegyndt et 
nyt fælles udviklingsforløb, hvor vi 
i dette efterår har to efteruddannel-
sesdage efterfulgt af observation og 
sparring. Den første efteruddannel-
sesdag var i august måned, hvor der 
var fokus på begrebet klasseledelse, 
og der var endnu en dag i november 
måned med fokus på begrebet diffe-
rentiering. 

Alt i alt et efterår hvor den gode 
struktur på skoledagen vendte tilba-
ge med fokus på, at hver elev skulle 
lære mest muligt i et godt fælles-
skab. 

Ja, og al vores undervisning foregik over 
Teams, så vores undervisere udfordrede 
eleverne på nye måder. For hvordan gør 
man det praktiske arbejde online? 

Det var en periode, hvor vi byggede 
ovenpå den viden vi fik fra 1. nedlukning 
i 2020. 

Lærernes fælles efteruddannelse

I samme tidsrum var lærerne i gang med 
et fælles efteruddannelsesforløb: Er-
hvervspædagogisk udvikling. 

Vores uddannelsesdage blev rykket til 
online-undervisning og lærerne fik her-
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NYT FRA KONTORET

Intet nyt, er godt nyt. På kontoret er 
der ikke sket de store omvæltninger 
det sidste års tid. 

Skolen er endelig ved at være tilbage 
ved normalen, og i takt med, at eleverne 
vendte tilbage i foråret efter hjemme-
undervisning, er der også kommet fuld 
gang i den på kontoret. I samme om-
gang vendte Tina også stærkt tilbage 
fra barsel, og vi nyder godt af, at være 
fuldtallig igen. 

Anne-Sofie, som også har været på 
barsel, vendte tilbage i november. An-
ne-Sofie vendte dog tilbage til nogle nye 
arbejdsopgaver. Så hun sidder desværre 
ikke sammen med os på kontoret læn-
gere, men er stadig at finde på skolen. 

I den forbindelse er Charlotte Schmidt, 
som var vikar for Anne-Sofie, blevet fast-
ansat på kontoret. Det er vi selvfølgelig 
glade for. 

Kontoret vil gerne sige tak for året, der 
er gået. Det har igen i år været ramt af 
nedlukning pga Corona – og i den forbin-
delse takker vi for forståelsen fra både 
elever, læremestre og kollegaer. Vi har 
alle gjort vores bedste for at hjælpe og 
få det hele til at glide lidt nemmere.
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Når kl. slår 15.30, er det muligt at 
mødes på tværs af klasser og 
årgange. Det gør vi ofte igennem 

aktiviteter i aktivitetsklubben. Her ska-
bes nye relationer, her finder man ud af, 
hvem der kommer fra samme område 
som en selv, her udveksles praktikste-
der, snakkes landbrug og her hygges.

Elevværkstedet er åbent mandag-tors-
dag eftermiddag og aften med få und-
tagelser. Der svejses, der laves projekter 
og ordnes bil. I Madværkstedet laves 
mad, bages og afholdes flødebollekur-
ser. I hallen er der sved på panden; der 
spilles badminton, fodbold og volleyball, 
og der dyrkes yoga og moga. I Fitness 
trænes mullerne, og om bordtennisbor-
det findes mesteren i ’bordet rundt’. 

Simon Støvring, som er udklækket land-
mand i 2020, er ansat og kommer og 
skaber hygge hver onsdag for grund-
forløbseleverne i caféen. Loungen ved 
spisesalen er stedet, hvor vi mødes til 
aftenkaffe og brætspil. 

Hvis der skal fart over feltet

På Kløverhøjgaard rykker vi ud, når vi 
trænger til lidt fart over feltet. Skolen 
har indkøbt 10 boocars, som der mak-
kes med. Der etableres udendørs bane, 
og der dystes.

Hyggeholdet

Pigerne har skabt ’hyggeholdet’. Hver 
tirsdag mødes de på tværs i Vatikanet. 
Kreativiteten er i højsædet, også her ud-
veksles erfaringer fra praktiksteder og 
er ellers et rum med plads til ren tøse-
hygge. Der arrangeres også traktor for 
piger og wellnessaftner.

Aktivitetsklubben bakker op om Land-
bo Ungdoms arrangementer. Vi rykker 
afsted i busserne, når noget spænden-
de sker. Med Corona blev der skabt nye 
idéer. Vi har fået et udendørs crossfit 
område, og vi har flere gange brugt 
vores atriumgård til Open Air-koncert. 
Levende musik, pølser på grillen og mu-
lighed for at købe en sodavand eller øl. 

Mere aktivitet i Viborg
Udover skolens egne muligheder byder 
Viborg og omegn også på spændende 
muligheder og aktiviteter. Vi bader fast 
om onsdagen i Viborg Svømmehal, vi 
rider hos Vasehus Rideklub, spiller fod-
boldgolf i Ulbjerg, kører gokart i Løvel, 
fisker hos Tusaagaard, spiller Discgolf 
i Nordisk Park, og nogle gange er vi 
heldige at få lov til at låne springsalen 
på Bjergsnæs Gymnastikefterskole. Vi 
skyder på bane i Viborg Skytteforening 
og spiller padel tennis i Viborg Padel 
Tenniscenter. Bowlingbanerne og Laser 
Hero i Bowl’n’Fun Fun bliver også flittigt 
benyttet, skøjterne bliver spændt på i 
sæsonen på Viborg Skøjtebane og for 
de meget seje, er der saunagus og vin-
terbadning i Vestbadet. Alt det nævnte 
er noget af det, vi bruger tiden på fra kl. 
15.30. Der er helt sikkert noget, jeg har 
glemt, og der kommer helt sikkert nye 
ting til. Hvis man keder sig på Asmild-
kloster, ja så ... kom med!

NYT FRA SKOLEHJEMMET 
✒ BIRGITTE H. ANDERSEN, FORSTANDERINDE 

Der skabes nye relationer, 

udveksles praktiksteder, 

snakkes landbrug og 

hygges.
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Når en skole skal renoveres, giver 
det færrest gener, hvis det kan 
foregå henover sommerferien. 

Vi har derfor hvert år de sidste syv år, 
udført et stort renoveringsprojekt om 
sommeren.

I 2021 var det renovering af Klosterflø-
jen. Klosterfløjen er to værelsesgange 
øverst i hovedbygningen. For tre år siden 

blev værelserne malet, og der kom nyt 
gulv og nyt inventar. Ved den lejlighed 
gjorde vi ikke noget ved de ni badevæ-
relser, så de har fået den helt store tur 
i år. Alt blev fjernet inklusiv alle gamle 
installationer.

Genopbygningen var svær, da der ikke 
var to badeværelser, som var ens i den 
gamle bygning fra 1908. 

Samtidig med renovering af badeværel-
serne blev der skiftet vinduer i 2/3

 af ho-
vedbygningen. Alle vinduer i hovedbyg-
ningen er nu træ/aluvinduer og i bedste 
energiklasse. 

Der var fra start lagt en stram tidsplan, 
som alle håndværkere overholdt, så væ-
relserne kunne tages i brug som plan-
lagt. 

RENOVERING AF KLOSTERFLØJEN
✒ LARS MOGENSEN, SOUSCHEF

NYT FRA 
PEDELLERNE
✒ TEKNISK SERVICE-LEDER  

CLAUS S. CHRISTENSEN

Pedelafdelingen består af Claus, 
som er teknisk serviceleder, Mo-
gens Jacobsen og 2 x Per, som 

begge er ansat på cirka ½ tid. 

Endvidere er Arly tilknyttet for at passe 
skolens udearealer. 

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

I 2022 forventer vi at styrke afdelingen 
yderligere med ansættelse af en elev.

Bunkeren 

Bunkeren var for en del år siden skolens 
bar. Efterfølgende blev der indrettet 
it-lokale. Den er henover efteråret blevet 
indrettet til et lækkert opholdsrum for 
skolens elever. 

Tre rum er blevet til ét rum. Nyt loft, gulv 
og vægge i et spændende materialevalg.

Solceller 

Klima og bæredygtighed er blevet en del 
af hverdagen på Asmildkloster. Vi tæn-
ker energioptimering i alle vores reno-
veringsprojekter. Endnu et energiprojekt 
var etablering af solceller på en del af 
byggeriet fra 2017. Solcellerne er place-
ret således, at de ikke er særligt synlige.
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Så gik atter et år. Vi har taget de gode ting fra Covid-19. 
Vi har delt eleverne op i to hold til måltiderne. Derud-
over har vi til frokost kommer eleverne nu ind i interval-

ler, så næsten ingen står i kø mere. På ca. 15 min har 200-
250 fået deres frokost på tallerkenen. 

Vi er begyndt at arbejde med bæredygtighed og med at und-
gå madspild, og vi sorterer nu metal og glas med mere. 

Dorthe arbejder på, at vi begynder at sortere fra spisesalen 
mht. madaffald og andet, så vi kan få målt vores madspild. 
Dette vil ske flere gange om året. Vi har også arbejdet meget 
på at mindske vores plastforbrug, og at det, vi bruger, er gen-
anvendeligt plast. Vi er ikke i mål, men godt på vej. Vi er i det 
små begyndt at sylte – nu må vi se, hvad vi ellers finder på. 

Birgitte er nu udlært som ernæringsassistent og tilbage på 
jobbet. 

Ditte kommer tilbage fra barsel i januar 2022. 

Bente og Pia, de to snakkende høns, fylder stadig køkkenet 
med deres faglighed og gode humør.

Lene er ansat i et et årsvikariat indtil august 2022. 

Nick er startet som ernæringsassistentelev. Han er færdig 
med sit første skoleforløb.

Mette er på rengøring og holder skolen flot ren.

KØKKENETS BERETNING
✒ DORTHE JENSEN, KØKKENLEDER

PRIS PÅ DEN GODE INDSATS
ELEVPRISER PÅ ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 2021

Højeste gennemsnit

HF2 ❧ Emil Bank Jensen

Højeste gennemsnit

EUX HF2 ❧ Mads Klausholt 

Højeste gennemsnit

PL ❧ Joachim Hvidt
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ELEVPRISER 2021 PRIS PÅ DET GODE KAMMERATSKAB
ELEVPRISER PÅ ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 2020

Holdets kammerat

EUX HF2 ❧ Jette Lund Rasmussen

Holdets kammerat

HF2 ❧ Christian Dalgaard Thomsen

Holdets kammerat

AØ ❧ Lars Klausholt

Højeste gennemsnit

AØ ❧ Lars Klausholt

Særlig indsats

❧ Monique Groen
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AFGANGSHOLD EUX HF2AFGANGSHOLD HF2
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AFGANGSHOLD AØ
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SKOLENS PERSONALE SKOLENS PERSONALE

LEDELSE OG ADMINISTRATION LÆRERE

Lars M. Andersen
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

Stine Høgh
Kvæglærer

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

Mathias Amlund
Samfundsfagslærer

Frank Andersen
Økonomilærer

Lars Vingborg
Økonomilærer

Gert-Jan
Tekniklærer

Dorthe Frederisken
Svinelærer

Lars Nielsen
Svinelærer

Dorthe Jensen
Køkkenleder

Bente Nielsen
Ernæringsassistent

Pia Lind Ehmsen
Ernæringsassistent

Ditte Marie Larsen
Ernæringsassistent

Lene Grønne Laursen
Ernæringsassistent 

Birgitte Sørensen
Køkkenmedhjælper 

Nick Hvid Kristensen
Ernæringsassistent- 
elev

Lise Rod Pilgaard
Kvæglærer

Lise Murmann 
Petersen
Økonomilærer

Gitte Søgaard
mentor og ressource-
person

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

Benny F. Pedersen
Pedelmedhjælper

Mette Gade
Serviceassistent

Berit Tobiasen
Serviceassistent

Per Kristoffersen
Skolehjemsassistent

Kim Rosenvinge
Skolehjemsassistent

Simon Støvring
Skolehjemsassistent

Liselotte Puggard
Projektmedarbejder 
og skolehaveleder

ADMINISTRATION

STUDIEVEJLEDERE

KØKKEN- OG SERVICEPERSONALE
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VELKOMMEN TIL NYE ANSIGTER
UNDERVISERE

Stine Øris Høgh  
(SH - AL) 

Jeg er 25 år og opvokset på 
en kvæggård i Møldrup. Nu 
bor jeg sammen med min kæ-
reste på et nedlagt landbrug, 
med udsigt over Nipgård Sø. 
Vi har næsten alle de dyr, der 
hører sådan et sted til og dri-
ver jorden i bedste Morten 
Korch-stil. Jeg blev udannet 
EUX landmand i 2016, på 
Asmildkloster. Det har altid 
været en drøm for mig at ar-
bejde med unge mennesker, 
der brænder for det samme 
erhverv, som jeg selv er pas-
sionet omkring. Heldigvis 
har jeg fået muligheden og 
er ansat som timelærer med 
speciale i kvæg. Jeg har dog 
i mellemtiden arbejdet i land-
bruget og læst til Jordbrugs-
teknolog.Jeg har været med 
til at starte Spirerne op og ser 
frem til endnu en omgang til 
foråret.

Lise Murmann Pedersen 
Økonomiunderviser 

Jeg er 25 år og bor på gård 
i nærheden af Glenstrup, 
mellem Hobro og Randers, 
sammen med min kæreste 
Mathias og vores hund. Ma-
thias er landmand med svi-
neproduktion og planteavl. 
I 2017 blev jeg færdig som 
EUX-landmand fra Asmildklo-
ster, hvorefter jeg i et par år 
arbejdede med svineproduk-
tion, primært søer. Dernæst 
har jeg læst til Agro Business 
Manager, som er en jord-
brugsteknolog med speciale 
i økonomi og ledelse. Dette 
afsluttede jeg i sommeren 
2021, hvorefter jeg startede 
på Asmildkloster 1. august.
Til dagligt underviser jeg i 
økonomi på mange forskelli-
ge forløb fra Grundforløb til 
Agrarøkonom.Jeg er glad for 
igen at være en del af hverda-
gen på skolen.

Dorthe Frederiksen  
Griseunderviser 

Jeg bor på en mindre ejen-
dom ved Skanderborg med 
min mand, og yngste søn. 
Ældstesønnen er flyttet 
hjemmefra. Vi har et lille dy-
rehold med et par heste og 
par får samt hund og katte.
Jeg er opvokset på en grise-
gård, uddannet landmand og 
landbrugstekniker inden for 
grise. Jeg har erfaring som 
svinerådgiver og underviser 
fra en anden skole, før jeg 
kom her til Asmildkloster. 
Jeg startede her til januar, og 
det er en stor glæde for mig 
at være her med fantastiske 
kolleger og bidrage med vi-
den i specialet grise, hvor vi 
kan nørde i dette nysgerrige 
dyr. Jeg sætter stor pris på at 
være med til at sætte et spor 
hos de unge mennesker på 
deres læringsrejse. 

Mathias Amlund Hansen  
Samfundsfagslærer

Jeg er 32 år og bosat i Viborg 
sammen med min kone og 
vores to børn. Jeg er uddan-
net folkeskolelærer fra Skive 
Seminarium i 2013 og har 
tidligere undervist i folkesko-
len og specialtilbud for elever 
med autismespektrum-for-
styrrelser. Al min fritid går 
med sport og fiskeri. Jeg har 
tidligere brugt meget tid på 
badminton og fodbold, men 
har det seneste år kastet min 
kærlighed over Padel Tennis, 
som jeg bruger det meste af 
fritiden på. Jeg finder dog 
stadig tid til en fisketur i ny 
og næ. Jeg er rigtig glad for 
at blive en del af Asmildklo-
ster Landbrugsskoles setup 
og ser frem til mange gode 
og lærerige stunder fremad-
rettet. 

Gitte Søgaard, underviser 
og ressourceperson

Jeg er 54 år og bor lidt uden 
for Nibe sammen med min 
mand. Vi har en stor have 
med blomster og egen pro-
duktion af frugt, bær og 
grønt til det meste af året. 
Vi har tre voksne børn. Jeg 
er uddannet landmand og 
efterfølgende teknolog med 
svin som speciale. Efter endt 
uddannelse arbejdede jeg på 
Nordjyllands Landbrugsskole 
i 24 år. De sidste to år har jeg 
arbejdet på jordbrugsafdelin-
gen på FGU Aalborg (Forbe-
redende Grunduddannelse). 
Jeg begyndte sidst i oktober i 
en kombi-stilling som under-
viser og ressource-person, 
hvor jeg skal have støttetimer 
i klasser og støttetimer med 
enkeltelever. Jeg glæder til at 
hjælpe de kommende land-
mænd i deres uddannelse.

Lene Grønne Laursen 
Ernæringsassistent

Jeg er 54 år og bor i 
Løgstrup sammen med 
min mand. Jeg har tre 
voksne børn. Jeg er udlært 
ernæringsassistent og har 
været på Hald Ege Fri- og 
Efterskole i 14 år. Jeg nyder 
at være en del af et velfunge-
rende team på Asmildkloster 
Landbrugsskole, hvor jeg er 
omgivet af gode kollegaer i 
hverdagen. Fritidsinteresser 
er gåture, cykelture, fitness, 
havearbejde og læse. Des-
uden nyder jeg at afprøve 
nye opskrifter. Jeg sætter 
stor pris på at være i selskab 
med familie og venner.

Nick
Ernæringsassistentelev

Jeg er ansat i køkkenet på As-
mildkloster Landbrugsskole 
som ernæringsassistentelev.  
Jeg er 22 år. Jeg bor lidt uden 
for Viborg på en gård, her har 
jeg boet det meste af mit liv. 
Jeg var så heldig at få lov til 
at være elev i køkkenet på 
AsmildKloster, så jeg er kom-
met på det ’blå hold’ sammen 
med alle damerne. Jeg elsker 
at lave mad og min livret er ri-
beye med pomfritter og aioli! 
Selvfølgelig med en øl til!

Simon Støvring  
Skolehjemsassistent

Mit navn er Simon Støvring, 
jeg er 21 år og er ansat på 
skolehjemmet. Jeg har til 
opgave at styre baren for 
grundforløbselever onsdag 
aften. Her kan de købe 
sodavand og chips og få en 
røverhistorie med på vejen. 
Jeg er uddannet landmand 
fra Asmildkloster i 2020 med 
speciale i planter og, jeg har 
arbejdet med planteavl og 
på maskinstationer. Lige nu 
arbejder jeg på en betonele-
mentfabrik ved Hobro. Jeg 
bor i Assens ved Mariager. 
Min fritid bliver brugt på ven-
ner, familie og kæreste. Når 
tiden er til det, kan jeg godt 
lide at være kreativ med no-
get snedkerarbejde hjemme 
i værkstedet.Jeg ser frem 
til et godt samarbejde med 
Asmildkloster.

KØKKENPERSONALE SKOLEHJEM
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ELEVFORENINGENS STYRELSE
PÅ ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 2021

Navn By Telefon Email

Bjarke S. Andersen, formand Hobro 21450076 ba@asmildkloster.dk 

Jakob Krogh Sloth, næstformand Hvam 40475491 sloth21@mail.dk 

Maria Rønd Kristensen, sekretær Aalestrup 23457002 mariaroend@gmail.com 

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

ARRANGEMENTER I ELEVFORENINGEN 2022
SÆT KRYDS I KALENDEREN

JUBILÆUMSMØDE DEN 24. SEPTEMBER 2022

Elevforeningens 
medlemmer i  

Asmildklosters bestyrelse:

Bjarke Stevnsgaard Andersen 

Nikolaj Foldager Kjærgaard 

Jacob Krogh Sloth 

70 års-elever · årgang 1951-1952

60 års-elever · årgang 1961-1962

50 års-elever · årgang 1971-1972

40 års-elever · årgang 1981-1982

25 års-elever · årgang 1996-1997

10 års-elever · årgang 2011-2012



Navn Postnr. By Valggruppe Email

Søren Rasmussen 9550 Mariager Frit Mandat  sr@ewe.dk

Jakob Krogh Slot   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  henielsen1000@gmail.com

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

Torsten Nielsen   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 Medarb.-repræsentant ln@asmildkloster.dk

Johannes Sørensen 8620 Kjellerup Elevrepræsentant johs936@gmail.com

Maria Rønd Kristensen 9620 Aalestrup Elevrepræsentant mariaroend@gmail.com

Kristian Gade 7650 Bøvlingbjerg Holstebro-Struer Landboforening kgadehsl@gmail.com

Lars Møgelbjerg Andersen 8800 Viborg Forstander la@asmildkloster.dk

Lars Mogensen 8830 Tjele Souschef lm@asmildkloster.dk
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