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ForstanderskiFte
Kaj Pihl Poulsgaard 
kaj@dagbladetringskjern.dk

Velling: Prøv lige at kigge 
ind på Vestjylland Højsko-
les hjemmeside. Der mang-
ler ikke tilbud på gode høj-
skoleophold eller aktiviteter 
af nogen slags.

Den yderst veldrevne høj-
skole er i god gænge, som 
man siger. Derfor skal man 
heller ikke forvente, at den 
nye forstander, Anders Fogh 
Jensen, vil lave om på alt, når 
han sætter sig i forstander-
stolen til september

- Jeg vil helt klart følge den 
linje, som Else Mathiassen 
har lagt med det kreative 
udtryk, som kommer til ud-
tryk i mange af kurserne og 
aktiviteterne på højskolen, 
men hen ad vejen vil der 
nok komme lidt mere filo-
sofi, litteratur og dannelse 
ind på højskolen, siger An-
ders Fogh Jensen.

Anders Fogh Jensen har i 
en lang årrække været selv-
stændig filosof, forfatter, 
foredragsholder og debattør 
samt arrangør af dannelses-
rejser.

Senest er han aktuel med 
bogen Pseudoarbejde om, 
hvordan vi fik travlt med at 
lave ingenting. Bogen er skre-
vet i samarbejde med Dennis 
Nørmark, og at af synspunk-
terne i bogen er, at vi laver 

meget overflødigt arbejde i 
dag, og at vi derfor slet ikke 
behøver at arbejde så meget, 
som vi gør.

Anders Fogh Jensen er 
godt klar over, at det er me-
re end et fuldtidsarbejde at 
være forstander på en aktiv 
højskole, men der er faktisk 

meget god sammenhæng 
med den seneste bog:

- Man kan også sige, at der 
ikke mangler uddannelse 
men snarere dannelse, og 
det er jo en af højskolernes 
traditionelle varemærker 
at kunne levere. Og for min 
kæreste Sara, vores søn Lou-

is og mig bliver det en livsstil 
at være forstanderpar. Det er 
et liv, vi som familie skal flyt-
te ind i. Og vi glæder os rig-
tig meget til at komme tilba-
ge til Jylland. Jeg stammer fra 
Kolding og Sara stammer fra 
Ry, og vi har egentlig i et styk-
ke tid ledt efter gode grunde 
til at flytte til Jylland, siger 
Anders Fogh Jensen med et 
smil.

Det var faktisk Sara, der 
gjorde Anders Fogh Jensen 
opmærksom på stillingen 
som forstander. Hun har tid-
ligere gået på højskolen og 
har i flere år talt begejstret 
om højskolen, højskolens 
kurser og højskolens lærere.

- Hendes begejstring har 
smittet af på mig, og jeg kan 
kun sige, at de blev bekræf-
tet under de samtaler, der var 
op til min ansættelse. Der var 
en rigtig god stemning, og jeg 
glæder mig til at møde lærer-
gruppen, siger Anders Fogh 
Jensen.

Selv vil han sammen med 
Sara fortsætte undervisnin-
gen i at danse Tango.

- Det er jo en tradition, 
som vi gerne fortsætter, for 
vi elsker at danse, siger An-
ders Fogh Jensen

Som debattør regner han 
da med, at han vil blande sig 
i den lokale debat, der hvor 
det giver mening

- Højskolen er en kultur-
institution i området, og det 
skal den gerne fortsætte med 

at være, siger Anders Fogh 
Jensen.

- Det er i øvrigt ikke kun 
højskolelivet, som Sara og 
Anders skal sætte sig ind i fra 
midt i august, når de flytter 
ind i forstanderboligen:

- Vores søn skal døbes i Vel-
ling Kirke, så det skal også på 
plads, og så skal jeg finde et 
fodboldhold at spille på, si-
ger Anders Fogh Jensen.

Vestjyllands Højskole får  
nu mere dannelse og filosofi 
Vestjyllands Højskoles forstander havde længe ledt efter en god grund til at flytte til Jylland igen. Filosoffen, 
forfatteren og debattøren glæder sig til jobbet som forstander på en højskole, hvor kreativitet og udfoldelsen 
er i fokus, og hvor han vil bidrage med lidt mere dannelse, lidt mere litteratur og lidt mere filosofi.

Anders Fogh Jensen (født 13. maj 1973) er en dansk filosof, 
forfatter og foredragsholder. Han er cand. phil i filosofi 
fra Odense Universitet, Diplomé d’Etudes Approfondies fra 
Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne og Ph.D. fra Institut 
for Kunst- og Kulturvidenskab,

Fogh Jensen arbejder som selvstændig filosof, han holder 
foredrag, filosofiske saloner, samtaler og kurser samt skriver 
bøger, artikler og essays.

I sine foredrag tilbyder Fogh Jensen en filosofisk vinkling af 
grundlæggende temaer som f.eks. mytologi og kærlighed 
såvel som tidens tendenser som f.eks. inklusion og innovation.

Fogh Jensen deltager ofte i den offentlige debat med et 
filosofisk blik på vores samtid, særligt i P1, Radio 24-7 og DR2 
og i dagspressen i øvrigt.

Han har tidligere været ansat i en række eksterne lektorater 
på Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Syddansk 
Universitet og Copenhagen Business School, som amanuensis 
på KU, som adjunkt på Professionshøjskolen Metropol - 
Metropolitan University College" og undervist i filosofi på Johan 
Borups Højskole". for tiden er han ekstern lektor i pædagogisk 
filosofi ved Aarhus Universitet.

Anders Fogh Jensen de to hjemmesider filosoffen.dk og 
dannelsesrejser.dk

Kilde: Wikipedia

 

Fakta
anders FogH Jensen

Vores gode medarbejder

John Simonsen
har fået fred efter kort tids sygdom.

Give Stålspær
Teil og Torben

Vores gode kollega

John Simonsen
er gået bort.

Medarbejdere Give Stålspær

Min højtelskede mand
vores aller kæreste far, svigerfar og morfar 

skoventreprenør 

Svenning Elkjær Christensen
er sovet ind i sit hjem den 27. maj 2018

Vi vil altid elske dig - dit aftryk er i vores hjerter

Anne Margreet
Wanda og Christian Debbie og Dan

Heidi og Michael Tekla og Jimmi
Philip, Eric, Mynthe, Siff, Dicte og Liam 

Begravelsen finder sted onsdag den 30. maj
kl. 13.00 fra Stadil Kirke

Højtideligheden slutter ved graven

Vi har mistet vores kære bror, svoger, farbror og morbror
familiens faste holdepunkt
Forhenværende Bagermester

Niels Merrild Jørgensen
Lyngvig den 26. 5. 2018
Lauge, Ove og Elisabeth

niecer og nevøer

Vor gode ven og nabo

Merrild
Jørgensen

”Mulle”

er pludselig død,
den 26.5.2018.

Steen og Jette

Begravelse

Avisen bringer
gerne nekrologer,

skriv til
navne@dagblade-
tringskjern.dk


