
et er en typisk råkold decemberdag, og 
ænderne flyder dovent i havoverfladen, 

da vi kører over dæmningen til Helnæs på Syd- 
vestfyn. Foran os rejser et dramatisk istids-
landskab sig med stejle klinter omgivet af 
vand på alle sider. Vejen skærer sig ind gen-
nem bakkerne, forbi den gamle mølle uden 
vinger og snørkler sig til sidst ind i Helnæs by, 
der med sine mange stråtækte huse er som 
taget ud af et eventyr.

Et gammelt, smårustent skilt i vejkanten 
med påskriften ”Helnæs Skole” fortæller os, 
at vi har nået vores destination: Højskolen på 
Helnæs. Den gamle folkeskole fra 1853 dan-
ner rammerne om højskolen, som forstander 
Kristian Kjær Nielsen selv var med til at starte 
tilbage i 1994. 
”Min drøm var at lave noget for rigtige voksne. 
Jeg havde været i branchen længe og ople-
vet, hvordan voksne mennesker ofte følte sig 
malplaceret på højskoler, hvor langt de fleste 
elever kom lige fra gymnasiet,” fortæller han.

Derfor tog han chancen, da den bød sig, i form 
af den gamle folkeskole på Helnæs. Der var 
nogen, der var gået i gang med at starte en 
højskole op her, men de var aldrig blevet fær-
dige. Kristian overtog projektet og fik således 
mulighed for at lave den højskole, han syntes 
manglede. Med en baggrund som lærer på 
Rønshoved Højskole og forstander på Odder 
Højskole kunne Kristian nu bruge sin erfaring 
til at virkeliggøre drømmen om et sted, hvor 
voksne mennesker kunne finde ny inspiration. 
Således blev Højskolen på Helnæs en realitet, 
og den lever nu på sit 18. år.
”Det vigtige for os er at tænde drømmene hos 
de folk, der kommer her. Man kan altid lære 
noget nyt og få ny kvalitet i livet. Det gælder, 
hvad enten man er kørt ned med stress eller 
blot savner nye udfordringer efter arbejdsli-
vet,” siger Kristian, og man mærker tydeligt, at 
han virkelig mener det.

forskellighed og sammenhold
Gennemsnitsalderen for de ca. 35 elever, der 

følger højskolens lange efterårskursus, ligger 
på cirka 55 år, men der er stor aldersspred-
ning. Hovedparten er voksne mennesker fra 
Danmark og Norden, men der er også en lille 
gruppe af unge i tyverne fra hele verden. De 
følger den internationale linie og kommer for 
at lære mere om dansk og europæisk kultur. 
En af skolens ældre elever, Hans Wemmelund 
på 70 år, er glad for de mange forskellige kul-
turer, som han møder på højskolen. Han er der 
for tredje gang, og han bliver lige overrasket 
hver gang.
”Det kan godt være lidt svært at komme af sted 
hjemmefra, men når man er her, opstår der et 
helt specielt sammenhold. Denne gang er vi 35 
mennesker fra 12 forskellige lande, og hver gang 
får jeg gode kammerater,” fortæller Hans. 
Hans kommer fra Hammel, hvor han bor sam-
men med konen og nyder sin 3. alder efter et 
langt liv som landmand. Faktisk er det Hans’ 
kone, der ’sender ham væk’, så han ikke bare 
går derhjemme hele tiden. Og med sin inte-
resse for dyr, natur og kunst, så er Helnæs det 

helt rigtige sted for ham. Derfor håber han 
meget på at få lokket konen med på et som-
merkursus næste år, så hun også kan opleve 
fællesskabet.

for travlt til familien
Anni Jensen er i en lidt anden situation. Hun er 
65 år og gik på pension i slutningen af septem-
ber, efter at have haft et godt arbejdsliv som 
lærer på en observationsskole for utilpassede 
unge. På en måde kunne hun godt have tænkt 
sig at fortsætte med at arbejde, men omvendt 
ville hun heller slide sig selv op. Derfor var det 
med blandede følelser, at hun trak sig tilbage. 
Anni er alene og vidste, at der skulle ske noget, 
for at bryde med de faste rammer hun var vant 
til fra arbejdet. Hun tog en rask beslutning og 
tilmeldte sig efterårskurset på Helnæs, så hun 
kunne starte der, allerede dagen efter hun 
stoppede med at arbejde.
”Jeg ville væk fra dagligdagen og sørge for, at 
der skete noget, så jeg ikke bare gik og tænkte 
på arbejdet. Og det er så skønt her. Jeg følger 
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nogle spændende kurser og møder en masse 
forskellige mennesker og hører deres livshis-
torier,” fortæller hun.
Faktisk har hendes familie klaget lidt over, at 
de aldrig hører fra hende, men Anni har for 
travlt under opholdet. Hun vil gerne være med 
til det hele og har derfor både kurser i kunst, 
antropologi og kommunikation. Herudover 
bliver der også tid til guidede vandreture i det 
skønne område. Dertil kommer de mange ek-
stra aktiviteter med film, foredrag, gymnastik 
og linedance, som sammen med det gode so-
ciale miljø får Anni til at slå fast, at hun helt 
sikkert vender tilbage til højskolen igen.
Inden frokosten får vi en rundvisning på 
højskolen, for at se hvordan rammerne er 
under et højskoleophold. I et af undervisnings-
lokalerne er der er fuld gang i filosofisnakken, 
og også i kunstværkstedet summer det af liv. 
Vi kommer også omkring fløjen hvor kursis-
terne bor i små, hyggelige værelser med ud-
sigt til mark og skov.

livet til revision
Efter en solid frokost med gullasch og kar-
toffelmos taler vi med de to kursister Lisbeth 

Vinter og Ulla Bøgebjerg over en kop kaffe, in-
den de skal videre til kunstværkstedet. Lisbeth 
og Ulla tilhører med deres henholdsvis 36 og 
42 år den yngre del af kursisterne. Begge er 
de kommet til højskolen for at finde sig selv 
igen efter at være gået ned med stress i for- 
bindelse med arbejdet. De har oplevet op-
holdet på Helnæs som et tiltrængt pusterum 
og en kæmpe øjenåbner i forhold til, hvordan 
man lever sit liv.
”Jeg har fået mulighed for at tage mit liv op 
til revision, og det har givet mig mod på livet 
igen. Der er nye håb og drømme, og min iden-
titet er ikke længere knyttet til mit arbejde. 
Højskolen har simpelthen givet mig et fun-
dament, som jeg kan bygge videre på,” svarer 
Lisbeth på spørgsmålet om, hvad hun har fået 
ud af opholdet på Helnæs.
Også Ulla er meget positiv:  ”Vi er noget yngre 
end mange af de andre kursister, men det har 
faktisk vist sig, at alderen ikke har betydet så 
meget. Man får hørt andres historier og ser, 
at man ikke er den eneste, der har brug for 
en vending i livet. Det er et helt specielt uni- 
vers – særligt i kunstnergruppen, har vi haft 
det rigtig godt sammen,” fortæller hun.

Ulla og Lisbeth kendte ikke hinanden, før de 
kom på Helnæs, men at dømme efter hvordan 
de pjatter og hele tiden supplerer hinanden, 
lader et nyt og stærkt venskab til at være op-
stået. 
Netop fællesskabet og de sociale oplevelser, 
som kursisterne får ud af at være sammen, er 
også det, som forstander Kristian Kjær Nielsen 
fremhæver igen og igen.
”Selvfølgelig har vi dybt professionelle un-
dervisere og et højt fagligt niveau. Men det 
er særligt det at møde andre mennesker og 
opleve, at man ikke er den eneste, der tum-
ler med tilværelsen. Man kommer fysisk i 
gang og får prøvet noget andet end daglig- 
dagens trummerum, og det sætter altså skred 
i tankerne,” siger han.

Himlen er godt nok grå, men alligevel er det 
med lyst sind, at vi forlader højskolen. På vej 
over dæmningen ligger ænderne stadig og 
flyder dovent, tilsyneladende helt upåvirkede 
af al det liv og den optimisme, som øens lille 
højskole emmer af. De skulle bare vide … så 
ville de nok slå et smut forbi.

Arv er vores stærkeste 
våben i kampen mod kræft

I Kræftens Bekæmpelse arbejder vi for et liv uden kræft. Derfor er vi først tilfredse, når
der ikke er brug for os mere. Det bliver ikke i morgen, men hver dag sker der små
fremskridt, som gør en stor forskel for mennesker, der har kræft tæt inde på livet.

Hvert år bruger vi ca. 260 millioner kroner på at forske, forebygge og på patientstøt-
te. Kun 5% af vores udgifter bliver �nansieret af staten. Resten kommer fra private og
erhvervslivet. Navnlig den støtte vi får som arvebidrag, er helt afgørende for vores ind-
sats. Faktisk udgør testamentariske gaver mere end en tredjedel af de midler, som vi
bruger på kampen mod kræft. 

Din sidste vilje er vigtig
Først når du får skrevet et testamente, er det dig selv, der bestemmer, hvordan din arv
skal fordeles. Ellers er det arveloven. Hvis du overvejer at støtte kampen mod kræft,
så gør du det bedst ved at betænke Kræftens Bekæmpelse. Og du skal vide, at både
store og små bidrag modtages med tak. Måske er du slet ikke afklaret med hensyn til
arveforhold. Men du er altid velkommen til at kontakte os, og få råd og vejledning.
Ring eller skriv som det passer dig bedst. 

Ring til os på 35 25 75 40 alle hverdage 9-16

Strandboulevarden 49, 2100 København Ø   telefon 35 25 75 00 telefax 35 25 77 01   info@cancer.dk   www.cancer.dk
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