Kære
Det er med tungt hjerte, vi må meddele, at vi aflyser samtlige sommerkurser på Testrup
Højskole i år.
Restriktionerne som følge af Covid19 rammer selve kernen i højskolelivet, lige fra
morgensamlinger og oplæg i foredragssalen, over fællesspisningen i spisesalen til koncerter
og forestillinger i Musikhuset. Intet af dette ville kunne gennemføres, som vi kender det –
heller ikke med en meters afstand. På Testrup Højskole kan vi ikke undgå at komme tæt på
andre i mange forskellige situationer, og det gælder ikke mindst i foredrags -og
undervisningssammenhænge.
Vi er utrolig kede af og ærgerlige over at skulle aflyse på den måde. Ikke mindst
kursuslederne, der siden efteråret har knoklet med at strikke ugeprogrammerne sammen,
forberedt undervisning og lavet aftaler med foredragsholdere og de mange eksterne lærere
m.fl. Vi elsker at afholde sommerkurser og ser hvert år frem til den fest, det er at møde så
mange nye mennesker og gense alle dem, der vælger at vende tilbage til højskolen. Alt det
må vi nu udskyde til næste sommer.
Forårsholdet forlænges
Det lange hold, forårsholdet, der brutalt fik afbrudt deres ophold den 11. marts, kan vende
tilbage til højskolen mandag den 8. juni. De 132 unge elever har til den tid mistet tre
måneder af deres højskoleophold, og det er uden sidestykke i skolens 154-årige historie.
Deres ophold forlænges hen over sommeren, og det kan kun lade sig gøre på en fornuftig
måde, fordi de er den samme gruppe over tid, fordi de vil få særlige restriktioner på
hjemrejse og ikke må modtage besøg på skolen resten af opholdet og kun må handle og
færdes i lokalområdet i et begrænset omfang.
De restriktioner kan vi selvsagt ikke implementere på ugekurserne, hvor gruppen af kursister
skifter fra uge til uge hen over sommeren, og hvor mange mennesker i alle aldre og fra
forskellige dele af landet kommer tæt på hinanden i undervisningen og i det sociale samvær.
Det er normalt det, vi insisterer på og værdsætter. Men i denne covid-tid er det desværre en
potentiel kilde til hurtig smittespredning – både blandt sommerkursister og medarbejdere –
og den risiko tør vi ikke løbe.
Aflysningen af samtlige sommerkurser sker således ikke kun af hensyn til de nuværende
elever, men i ligeså høj grad, fordi vi ikke kan lave ugekurser på en meningsfuld måde og
samtidig leve op til de nye retningslinjer i kølvandet på Covid19.

En håndsrækning til Testrup Højskole
Højskolerne kan, trods generøse hjælpepakker, se frem til en hård tid med stærkt pres på
likviditeten og besparelser på driften. Testrup Højskole er heldigvis i god gænge takket være
blandt andet trofaste ugekursister. Men vi skal ikke lægge skjul på, at vi får brug for hver en
krone i resten af 2020.
Overvejer du derfor at lægge vejen forbi Testrup Højskole til vinter eller til næste sommer,
kan vi overføre din foreløbige betaling. Det betyder, at vores kasse ikke tømmes på én gang
i forbindelse med den forestående tilbagebetaling til alle sommerkursister. Det vil være
meget kærkomment og en stor hjælp for skolen, og du kan naturligvis altid få alle dine penge
tilbage på et senere tidspunkt.
I forlængelse af denne mail vil du modtage en hilsen fra kursuslederne på det kursus, du er
tilmeldt samt en oversigt over næste års korte kurser på Testrup Højskole. Ved besvarelse af
dén mail, kan du tilkendegive, om du ønsker at få din indbetaling flyttet til næste års kursus
eller få pengene tilbagebetalt.
Vi håber, at vi ses til næste år
Vi glæder os meget til at lave ugekurser i 2021 igen, forhåbentlig allerede fra januar, hvor vi
traditionen tro afholder litteraturkurset Tag og læs! og Filosofisk seminar. Sommerkurserne
bliver for de flestes vedkommende ”blot” udskudt, så indhold, tema og struktur er uændret.
Det gælder dog ikke alle kurser, og der kan forekomme datojusteringer i forhold til
sommerferieugerne i 2021 (se efterfølgende mail fra kursuslederne).
Du er velkommen til at kontakte dine kursusledere eller Gitte og Helle på kontoret for
yderligere information og afklaring. Vi beklager meget aflysningen af dit sommerkursus.
Samtidig håber vi, at du fortsat har lyst til at lægge vejen forbi Testrup Højskole og deltage i
et ugekursus, når verden er lidt mere sig selv.
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