Hilsen fra Steen (kursusleder)
For snart et år siden stod jeg på talestolen og bød velkommen til Auguku 2019. Jeg fortalte, at
der i min modne alder var to ting i løbet af året jeg glædede mig til. 1. juleaften og 2. Auguku.
Julen forbinder jeg med den mørke tid, hvor man rykker sammen i bussen, og opholder sig
mest indendørs, holder julefrokost med kollegaer og venner, og henover julen er sammen
med sine børn, og for mit vedkommende nu også børnebørn.
Auguku er derimod lysets festuge, hvor der bliver givet krammer og i løbet af et par dage
opstår denne særlige auguku symbiotiske magi, hvor det virker som, vi alle har været på
skolen flere måneder.
Men kære Besty og kære elever! I år kommer jeg kun til at opleve juleaften sammen med min
familie. I kender alle til den for vort land altoverskyggende Corona-krise, og derfor har vi på
Testrup Højskole besluttet at aflyse alle sommerkurser – og i stedet for at forlænge F20 med 6
uger.
Den norske sundhedsminister Bent Høie holdt for nylig en tale.
»Han takker Norges ungdom for indsatsen under Corona-krisen. I talen, som har gået sin
sejrsgang på de sociale medier, siger Høie bland andet, at ”næste sommer findes ikke, når du er
ung”.
- Som voksne snakker vi om ”næste sommer”. Næste sommer er for midaldrende mænd, som
køber hakket oksekød og toiletpapir på tilbud, lyder det fra ministeren, som tilføjer:
- Foråret, hvor du fyldte 14, ligger ikke og venter på dig. Og det er ikke muligt at vende tilbage til
sommeren, da du var 17. Og russetiden kan ikke spilles på repeat. «
I kan om nogen sætte jer ind i situationen for F20, de var lige kommet rigtig godt i gang med
at være Testrup elever med alt hvad det indebærer – og så bliver man sku smidt hjem, lige
som det hele var kommet op at stå. Ud af hele flokken F20 er der 111, der har tilkendegivet, at
de ønsker at komme tilbage, og gøre deres højskoleophold færdigt - hen over sommeren.
Derfor er jeg sikker på, at I forstår, hvorfor vi har valgt at prioritere F20, og lade dem komme
tilbage til deres ungdom, og få foråret tilbage.
I er stadigvæk unge og derfor kommer der masser af August kurser til jer fremover, med
kæmpe krammere, grillaften, kulturcafe, fester og alt det der ikke kan beskrives med ord, og
som vi sammen igen kommer til at opleve i 2021.
De varmeste hilsner fra Steen

Hilsen fra Rasmus (kursusleder)
Jeg er virkelig ked af, at vi må aflyse Auguku. Jeg har selv været på 10 Augustkurset. Steen har
været på endnu flere. For mig er Augustkurset et af årets absolutte højdepunkter. Derfor er
det også rigtig ærgerligt, at vi må aflyse.
Men jeg kan ikke se for mig, hvordan vi skal lave et rigtig Augustkursus under de nuværende
betingelser. For mig er Auguku blandt andet er at sidde tæt i bussen på vej til middag i sandet.
Det er svedigt dansegulv til Mitwegsmotweg. Det er fællessang på stolene i spisesalen til
Danmarksssangen. Det er at sidde tæt sammen i spisesalen og trampe i gulvet, når aftenens
konferenciers råber: ”Og er der nogle fra Auguku 2010 til stede?” Rigtig mange af de ting,
måtte vi lave helt om, eller helt udelade.
Vi vil nu bruge sommeren på at give forårsholdet en del af deres tabte højskoletid tilbage. Som
vi ser det, er der betydelig mindre smitterisiko ved at lave en 6 ugers sommerhøjskole for
F20. På sommerhøjskolen vil vi kunne lave en ”højskoleboble” med de samme elever og de
samme lærere over tid. Det vil minimere risikoen for at bringe smitte til skolen, og det
minimere risikoen for at bringe smitte med sig hjem fra skolen.
Aflysningen af sommerkurserne sker således både af hensyn til de nuværende
elever, som nu vil få muligheden for at opleve et rigtig Testrupophold, men det sker 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.
Og så vil skolen samme med BESTY sætte alle sejl i søen til næste år og lave et brag af et
Auguku i 2021.
De varmeste hilsner fra Rasmus

