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2017 har været et år med fart på både i skolens 
drift og i en række udviklingsprojekter. Vi startede 
året med at have landets største hold af produkti-
onsledere. Hele 49 var tilmeldt uddannelsen, som 
er en overbygning på den faglige uddannelse, hvor 
undervisningen går endnu mere i dybden med føl-
gende tre emner: Produktionsstyring, Ledelse og 
Økonomi . 
I dette år er vi påbegyndt en tidligere planlagt om-
lægning af hovedforløbene. Det er en proces, der 
forventes at fortsætte indtil starten af 2019.
I starten af 2017 påbegyndtes også istandsættelsen 
af forstanderboligen. Dette er omtalt andet sted 
i årsskriftet. Blot kan jeg sige, at jeg med stor tak-
nemmelighed nu er flyttet ind på skolen med min 
familie. Det er skønne rammer, som nu er gjort klar 
til at en familie med små børn kan bo og leve her. 
Det er vi utrolig glade for.
Af de gennemførte udviklingsprojekter bør nævnes 
årets meget succesfulde SommerCamp. Andre sko-
ler har tidligere tilbudt en uges SummerCamp og 
vi besluttede os for også at prøve. Målet for vores 
Camp var at give de unge fra 12-16 år en god ople-
velse af landbruget som fag samt trivslen på vores 

fantastiske skole. Det var en kæmpe succes med 83 
deltagere - faktisk landets støreste landbrugscamp. 
Der er også sket udvikling på en række andre om-
råder, og det er en stor glæde at opleve at vi som 
organisation og skole er i stand til at udvikle os 
og følge med vores omgivelser. Det er tydeligt at 
mærke, at der er en stor konkurrence om de unge 
mennesker i dag. Alt for mange vælger blindt at 
tage en ungdomsuddannelse på det almene gym-
nasium i stedet for at vælge den faglige vej. Det er 
ikke noget, man tidligere har haft en større udfor-
dring med, men med de nuværende små årgange, 
har det den konsekvens at elevgrundlaget svækkes. 
Derfor er der af afgørende betydning, at vi er gode 
til at fortælle omgivelserne om det vi gør, og det vi 
tilbyder. Mange gange har vi fortalt, at det er meget 
meningsfyldt at uddanne sig til landbruget og til fø-
devareproduktion. Det vil vi fortsætte med.

Vi forsøger at være synlige som et valg af menings-
fyldt uddannelse, og jeg synes at vi er kommet me-
get langt i årets løb. Vi har bl.a. fået 50 % flere føl-
gere på facebook – på kun et år(!) 

FORSTANDEREN HAR ORDET  . . . FORSTANDEREN HAR ORDET

Vi har derigennem sikret kendskabet til os, ligesom 
vi også har vi fået meget positiv feedback på vores 
radioreklamer. Som reklamefolk udtrykker det, er 
det vigtigt at have en høj kendskabsgrad i marke-
det. Det anerkender jeg fuldt ud, men intet slår den 
gode gamle personlige relation, hvor mennesker 
mødes og deler deres viden. Det er derfor stadig af 
afgørende betydning, at vi fastholder vores gode re-
lationer til tidligere elever, tidligere kolleger og gode 
venner af Lundbæk. Det er meget vigtigt for vores 
skole at have en udadvendte profil. 
På det organisatoriske har vi oplevet en spændende 
udvikling også. Tre flotte jubilæer er fejret. Inge Me-
rete Østergaard har fejret 25 år jubilæum, det sam-
me gælder Asger Jespersen. Bent Laier har fejret sit 
40 års jubilæum. Det er meget stærke præstationer. 
Samtidig har vi fået nye elever i køkkenet og i lærer-
staben sker der også løbende justeringer i forhold 
til bl.a. elevtallet. Det er naturligt, når vi er blevet 
en arbejdsplads med ca. 50 ansatte, at der løbende 
er en udvikling, og kombinationen af de nye der 
kommer til og jubilarer, der sikrer stabilitet og konti-

nuitet, er en fortsat styrke for skolen. 

Jeg vil afslutningsvis nævne, at selvom det kan være 
svært med faldende elevtal og krav fra Undervis-
ningsministeriet om effektivisering, er det meget 
positivt, at der nu er politisk opmærksomhed mod 
de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Det er 
godt at mærke, at der er ved at være en erkendelse 
af at unge mennesker, der vælger den faglige vej, 
er en knap ressource. Vi kan ikke på lang sigt blive 
ved med denne underforsyning af arbejdskraft. Vi 
er klar på Lundbæk, og vi fortsætter med at holde 
fast i det høje faglige niveau og den gode trivsel, 
samtidig med at vi deltager aktivt i udviklingen i og 
omkring landbruget.

Af Erik Poulstrup
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Af David JensenSOMMERCAMP

Mandag den 26. juni slog vi dørene op til årets Som-
merCamp på Lundbæk. Et nyt og meget attraktivt 
tiltag. SommerCampen var for alle unge mellem 12 
og 16 år og opbakningen hertil var enorm, da det 
vidste sig at være landets største SommerCamp in-
denfor landbrug. 
83 friske unge mennesker havde sikret sig billet og 
tjekkede ind på Lundbæk mandag morgen i uge 26. 
Her ventede dem fire dage fyldt med landbrugsop-
levelser og socialt fællesskab. Alt sammen planlagt 
af skolens lærer og med hjælp fra elever fra skolens 
netop afsluttende grundforløb.  
Mandag morgen vinkede alle deltagerne farvel til 
deres forældre og søskende, og indlogerede sig på 
skolens værelser. Efter en formiddag med intro-
duktion og ryste-sammen aktiviteter, gik alle 83 
deltagere samt lærer og elever ind til Guf og Kugler 
i Nibe. Her ventede en stod og lækker sommervaf-
fel. Da deltagerne kom tilbage til skolen, nåede de 
lige at indtage ugens første aftensmåltid, inden de 
trætte (og frivilligt) søgte mod værelserne og deres 
senge. 
Tirsdag morgen startede med morgengymnastik. 
Herefter var der en del aktiviteter og oplevelser i og 
omkring Lundbæk-skoven, inden programmet stod 
på gård- og maskinstationsbesøg. Om eftermidda-

gen blev der sågar også tid til fiskeri i voldgraven. 
Aftenen sluttede med snobrød i ægte lejerskole-stil. 
Onsdag stod på ”Landmands OL”. Her dystede del-
tagerne i alt fra gummistøvle-længdespring og bal-
le-løb til kalve-flytning og malkekonkurrence. Land-
mands OL blev afsluttet onsdag aften i afslappet stil 
med hjemmelavet pizza, som deltagerne selv havde 
lavet, samt en god film i ”hjemmebiograf” med 
popcorn til.  
Torsdag og dermed også sidste dag, stod 
på sjove og anderledes aktiviteter, da 
FunCenter lagde vejen forbi Lundbæk.  
Campen sluttede torsdag eftermiddag, da forældre, 
søskende og bedsteforældre ankom. Her havde 
Elon sørget for helstegt pattegris og køkkenet toæ-
beredt lækker tilbehør til alle mand. Inden deltager-
ne forlod Lundbæk, modtog de alle et diplom som 
bevis for at de havde deltaget i SommerCamp 2017. 

Sommercamp i 2017 var et fantastisk event. Vi 
forventer naturligvis at lave arrangementet endnu 
bedre og større i 2018, så de kommende deltagere 
kan godt begynde at glæde sig - for det gør vi!
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Da vi indgik aftale med Erik Poulstrup om, at han 
skulle være vores nye forstander, havde vi et stort 
ønske om, at han med sin familie ville tage imod 
tilbuddet om at flytte ind på Lundbæk. Vi har altid 
haft en stor glæde ved, at have vores forstander 
boende på skolen, da der på mange måder derved 
sikres bedre ro omkring driften samtidig med at en 
imødekommenhed på skolen opleves af både ele-
verne, medarbejdere, lokalbefolkningen og gæster.
Efter en besigtigelse af boligen ved udgangen af 
2016, efter den tidligere forstanders fraflytning, 
var det tydeligt, at et større istandsættelsesarbejde 
måtte påregnes. Bestyrelsen fik afsat et passende 
beløb til denne udgift, så forstanderboligen, lige-
som skolens mange andre kvadratmeter, kan frem-
stå velholdte .
Bestyrelsen fik med hjælp fra arkitekt Ole Knudsen 
en plan for istandsættelsen, og efter en licitations-
periode blev en række dygtige håndværkere valgt 
og renoveringsarbejdet blev påbegyndt. Af de store 
fagentrepriser kan bl.a. fremhæves malerarbejdet 
med reparation af vægge og loft, afskrælning 
af gamle lag tapet m.m., som har været en meget 

stor opgave. 
Det har været en spændende og udfordrende pro-
ces at sætte huset i stand – og vi er stolte over i dag 
at have en af landsdelens flotteste hovedbygninger 
– både inde og ude. Husk at nyd den, når I kommer 
forbi . 

Vi er kommet flot i mål. Boligen er flot istandsat og 
kan forventes at holde i mange år. Erik Poulstrup og 
familien flyttede ind hen over sommeren. 
Det glæder mig, at se at der er liv på gårdspladsen 
og sågar en lille pedaltraktor, når jeg kommer forbi.

ISTANDSÆTTELSE AF 

HOVEDBYGNINGEN 

Af Bøje Pedersen, bestyrelsesformand

NYT FITNESSCENTER
Af Erik Poulstrup, forstander

Det er kendt for de fleste i landbrugskredse, at man 
spiser godt på Lundbæk. Det ved vores elever, an-
satte og det ved de, der gæster os i forbindelse med 
arrangementer, kurser, møder eller andet.

Blandt nogle elevhold opstår der ofte en konkur-
rence om, hvordan den enkelte elevs tilvækst udvik-
ler sig, og vi har rigtig meget morskab ud af dette. 
Vores mad er også sund, og seneste har vi måttet 
udvide salatbaren på grund af kødannelsen. For når 
maden er god bliver øjet senere mæt.
Alligevel har vi på Lundbæk tænkt på, hvordan vi 
kan være med til at gøre vores elever sundere og 
måske endda modvirke den allerstørste tilvækst (re-
korden er 17 kilo på 20 uger). Løsningen er bestemt 
ikke at ændre i det meget velfungerende køkken 
men derimod at se på forbrændingen. Derfor er vi 
hoppet med på Fitnessvognen og med udgangen af 
2017 forventer vi at står klar med et stort, nyt fit-
nesscenter på skolen. 

Det tidligere lille fitnesscenter var beliggende i kæl-
deren og fungerer ikke så godt på grund af mang-

lende plads . Derfor har 
vi taget den gamle symnastiksal i 
Uglebygningen i brug. Håndværkere har været fast 
inventar på skolen de sidste par måneder, med det 
formål at gøre gymnastiksalen klar til brug. Lokalet 
er blevet malet og shinet op og inden længe står 
det helt skarpt, fyldt med maskiner og træningsud-
styr . 

Den flotte gamle scene er bevaret. Under scenen 
er det lavet en ”vægtløfterhule”. Pladsen på scene 
bliver vores spinningslokale, hvor et sæt spinnings-
cykler bliver installeret. 

På det store gulvareal er det påtænkt at forskellige 
typer holdtræing og kredsløbstræning får plads. Her 
vil være romaskiner, cross-triners mm. 

Det er vores håb, at også omgivelserne til Lundbæk 
vil være med på eksempelvis et spinningshold. Kom 
derfor forbi og oplev de nyistandsatte ramme og 
mærk hvordan vi på Lundbæk ”..er i bevægelse”!   
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Lørdag d. 20 maj mødtes ca. 150 gamle Lundbæk – 
elever på deres gamle skole, for at fejre deres jubi-
læum som elev. En dag som mange havde glædet 
sig til. Vejret og stemningen var helt i top, og om-
givelserne helt maleriske, da jubilarerne samledes 
foran hovedbygningen. Overraskelsen var dog at 
spore i deres ansigter, under processen med at fin-
de vennerne fra holdet. ”Gud hvor var de (vi) dog 
kommet til at se gamle du”  kunne man næsten 
fornemme tankerne gik på. Hurtigt blev alt dog som 
for 60-50-40-30-25 eller 10 år siden. Personlighe-
den havde nemlig ikke ændret sig. 
På denne jubilæumsdag, er der ikke planlagt et 
stramt program. Jubilarerne går rundt omkring på 
skolen og ser, hvad der er sket af ændringer siden 
sidst. De lægger vejen forbi deres gamle klasseloka-
ler og får en god snak med hinanden. 
Spisesalen danner - traditionen tro - ramme om en 
lækker frokost . I år var første år hvor Erik oplevede 
jubilæums dagen. Erik bød alle velkommen og hold-
te et oplæg om Lundbæk anno 2017 i spisesalen. 
Denne dag giver rig mulighed for, at udveksle hvad 
livet har budt på, både af sorger og glæder, siden 
man sidst har været på skolen . 
Specielt 40 års jubilarerne var mødt talstærkt op. En 
gruppe havde lavet et godt forarbejde, for at finde 

så mange ”gamle” klassekammerater som muligt. 
Skolen har desværre ofte svært ved at finde adres-
serne, på de ældste jubilarer, hvorfor det er en stor 
hjælp når nogle aktive fra holdene hjælper. 
Dette års jubilæum blev afholdt for de årgange, der 
afsluttede deres uddannelse som faglært. 
Eksempelvis var 40 års jubilarerne i år, dem der af-
sluttede Driftsleder i 1977. 

Jubiæum 2018
Næste års jubilæum afholdes den 26. maj 2018. Her 
inviteres alle Modul 2/Driftsledere/2. Hovedforløb 
med afgangsår: 
   • 10 års jubilæum:  Årgang 2007/2008 
   • 20 års jubilæum:  Årgang 1997/1998
   • 25 års jubilæum: Årgang 1992/1993
   • 30 års jubilæum: Årgang 1987/1988
   • 40 års jubilæum: Årgang 1977/1978
   • 50 års jubilæum: Årgang 1967/1968
   • 60 års jubilæum: Årgang 1957/1958
Måtte du være en af jubilarerne, skal du være 
velkommen til at sende en mail til Louise:  
lb@njylls.dk. Oplys venligst dit navn, adresse og af-
gangsår, så sørger vi for, at du modtager en invita-
tion til næste  års jubilæums-træf på Lundbæk. 

JUBILÆUMSDAGEN

Af Bent Laier
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I august 2017 optog vi 17 EUXGF1 elever her på 
Lundbæk. Disse unge mennesker har målrette valgt 
en uddannelse, hvor de kombinere gymnasiet med 
en erhvervsuddannelse(EUD).  

Vi har her på skolen et tæt samarbejde med Aars 
gymnasium. Eleverne bliver hver torsdag og fredag 
afhentet på Lundbæk og kørt i bus til Aars. Hermed 
opnår vi, at vores elever bliver en del af studiemil-
jøet på gymnasiet. De undervises i fagene dansk, 
samfundsfag og engelsk. Det landbrugsfaglige inte-
greres så vidt muligt i de gymnasiale fag. 

De første to uger bliver vores EUX og EUD elever ry-
stet godt sammen således at, alle elever føler at de 
er en del af fællesskabet på Lundbæk. Denne kom-
bination gør, at vores EUX elever føler de er en del 
af flere fællesskaber, men også føler at de studere, 
samtidig med at de får lov til at bruge deres hænder 
”learning by doing”.

EUXGF1 er på Lundbæk opbygget af temaerne; 
kvæg, svin, praktikpladsen, værdikæden og andre 
dyr. Her har eleverne på Lundbæk både undervis-
ning i klassen, men er også ude i virksomhedsforlagt 
undervisning(VFU). 

Udover temaer og gymnasium har eleverne arbej-
det med forskellige praktiske discipliner til konkur-
rencen Agrolympics i Tyskland. Danmark havde i år 
fire deltagere med, hvor to var fra EUXGF1 på Lund-
bæk. Hele klassen knoklede, og med hjælp fra vores 
kompetente underviser Søren Staun, kom vi på en 
samlet 14.plads til konkurrencen i Burgstaedt i Tysk-
land I september .

Vi har på Lundbæk særlig fokus på vores EUX elever, 
og har derfor ikke en masse samlæsning med andre 
elevgrupper. På nuværende tidspunkt deltager sko-
len i et projekt med særlig fokus på EUX eleven og 
dennes identitet. Vi håber fremover på endnu flere 
EUX elever på Lundbæk.

EUXGF1 PÅ LUNDBÆK

Af Natasja Rosendahl, Forløbsansvarlig

2018
LUNDBÆKÅrsfest

Vi mødes i spisesalen 18.30, hvor køkkenet har tilberedt en lækker 

menu. Pris for denne er kr. 125,-

Tilmelding:  https://elevforeningen.nemtilmeld.dk/8/

Når vi er færdige med at spise afholder  vi -  traditionen tro - generalfor-

samling. Efter denne går vi i hallen, hvor festen fortsætter. 

Festen er kun for tidligere- og nuværende elever med påhæng. 

i Elevforeningen
9. februar 2018
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I køkkenet på Nordjyllands Landbrugsskole har vi 8 
ansatte, hvoraf tre af os er elever. Vi er alle tre godt 
i gang med vores uddannelse. 
Her i køkkenet er vi som sådan ikke bundet af et 
stramt budget pr. års elev, hvilket betyder at der er 
en stor frihed og kreativitet hvad angår indkøb og 
fremstilling af maden.  
Vi forsøger hele tiden at indkorporere nye tiltag in-
denfor maduniverset, så vi både udvikler os og føl-
ger med i efterspørgslen blandt elever og ansatte. 

Som noget nyt har vi udvidet vores lækre salatbar. 
Udover den faste salatbar så har vi tilmed lavet en 
rullende salatbar. Denne står nede i bunden af spi-
sesalen og indeholder altid tre blandede salater. Vo-
res elever er blevet mere bevidste om vigtigheden 
af en sund og nærende kost som vi naturligvis gerne 
vil imødekomme .  

Som I jo nok ved, så er vores køkken kendt for at 
servere god, traditionel mad. Dette har vi ikke æn-
dret på. Men fra tid til anden præsenterer vi vo-

res elever for nye retter, hvor vi lader os inspirere 
udenfor danmarks grænser. Dette kan være i form 
af en indisk risret, thailandsk wok eller noget helt 
tredje. Men bare rolig, vi serverer naturligvis stadig-
væk stegt flæsk med persille sovs samt andre lækre 
danske retter.  Vi forsøger altid at være imødekom-
mende overfor elevernes madønsker og tager na-
turligvis højde for, hvis vi har nogle elever med al-
lergener. 

I 2017 har vi budt to nye elever velkommen i køk-
kenet og vi har sagt på gensyn til Birthe, der efter 10 
års tro tjeneste i køkkenet, er gået på pension. 

NYT FRA KØKKENET

Af Pernille Ø . Andersen

DE SOCIALE MEDIER HITTER

Af Louise Bjarnason Bech

For mange af jer læsere er jeg nok et ”ukendt” 
ansigt, og det er der en rigtig god grund til. Jeg er 
nemlig en af de nye på Lundbæk-holdet, der blev 
ansat i slutningen af 2016. En af mine hovedopga-
ver har bla. været, at skabe aktivitet på vores socia-
le medier.  I slutningen af 2016 - cirka samtidig som 
sidste års Årsskrift blev sendt ud, gik vi i luften med 
en ny hjemmeside. Designet er splinternyt og kræ-
ver naturligvis en tilvænning hos vores besøgende. 
Vi er meget tilfredse med resultatet og netop hjem-
mesiden er en løbende proces, som vi aldrig kom-
mer i mål med . Men det er bestemt heller ikke hen-
sigten. Vores målsætning er at holde hjemmesiden 
opdateret hele tiden, så den altid er i udvikling og 
aldrig står stille. Udover hjemmesiden har vi det 
sidste års tid oplevet en stor udvilking på Facebook. 
Vores lærer og elever er rigtig gode ambassadører 
og sørger jøvnligt for, at fange de gode og sjove øje-
blikke, hvad end det er her på skolen, på gårdbesøg 
og studieturer eller i fritiden.  Dette hjælper i den 
grad til, at få skabt liv på vores sociale medier. Vi har 
eksempelvis fordoblet vores ”likes” og følgere på 
Facebook, hvilket vi naturligvis er meget stolte over.  

Ikke nok med, at antallet af ”likes” på Facebook 
er steget, så har vi også søgt mod nye platforme. I 
starten af året udvidede vi vores ”medie-vognpark” 
med en Instagram.-konto. Indtil videre har denne 
haft over 50 opslag, hvilke et en god begyndelse, 
men vi kan sagtent blive endnu bedre på Instagram. 
Ikke nok med Facebook, Instagram og en ny hjem-
meside, så har vi også oprettet en YouTube-kanal. 
Denne er endnu under udarbejdelse. Vi vil nemlig 
i det kommende år rette et større fokus mod netop 
video-mediet. Vi har dog allerede givet jer der føl-
ger os på Facebook, en lille forsmag på vores vi-
deomateriale. Dette fokus vil vi rykke massivt mere 
på i 2018.  Vi håber meget, at I vil følge os i denne 
spændende udvikling. Og hvem ved, måske har vi 
fået endnu flere platforme at manuere på, når vi 
”skrives ved” i Årsskrift 2018. Måtte I have nogle 
gode råd eller ligge inde med lidt sjovt materiale til 
de sociale medier, så tøv ikke med at sende det til 
lb@njylls.dk. 
Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til alle jer, der 
følger os, deler vores opslag og i det hele taget føl-
ger med i livet her på Lundbæk.  
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25 års ansættelse på Lundbæk! Det er slet ikke til at 
forstå? Hvad er det lige, der er sket? Lundbæk har 
været omdrejningspunktet for mig i 25 år. Det be-
tyder at:
Jeg har haft mulighed for at møde en masse dejlige 
mennesker, som deler min interesse for landbrugs-
erhvervet. Det betyder også, at jeg møder en masse 
mennesker, som kender mig og hilser på, når jeg 
møder dem .

Jeg har været med til at følge en udvikling i uddan-
nelsen, som betyder, at vi i dag har et uddannelses-
tilbud, til dem som gerne vil en del af landbruget, 
som matcher de behov, der er i det professionelle 
erhverv i dag. Da jeg startede på Lundbæk, var det-
te dog også tilfældet. Men hvor har landbruget dog 
forandret sig på de 25 år!

Jeg bliver glad i låget, når jeg tænker på, at jeg på 
en eller anden måde er en del af denne forandring. 
Det er dejligt at være med til at udvikle ting.
Jeg kan også mærke, når jeg møder jer forskellige 

steder, at der er glæde og respekt, og det bliver jeg 
også glad i låget af.

Derfor tak til alle jer dejlige unge mennesker, tak 
til de bedste kolleger man kan ønske sig og tak til 
Lundbæk for 25 gode år. Det har været en fornø-
jelse!

25 ÅRS JUBILÆUM

Af Asger Jespersen

40 ÅRS JUBILÆUM
Af Bent Laier

På parkeringspladsen summer det af aktivitet. Tøj, 
poser og tasker bæres i bilerne. Sidste time om fre-
dagen er gennemført, og umiddelbart der efter er 
der myldretid på Lundbæk. Næsten alle skal hjem 
på weekend. For mange vedkommende, hjem til en 
god og afslappende arbejdsweekend.  Visse ting er 
som det altid har været. Denne indledning kunne 
fint være skrevet i 1977, og igen i 2017. Jeg kunne 
også have valgt at fremhæve Lundbækånden, som 
vi ynder at kalde det, som en statisk ting for stedet. 
Min oplevelse af Lundbæk, gennem alle årene, er 
at stedet opfattes som vores skole, både af elever 
og ansatte. Da jeg begyndte som helt ung lærer, 
kendte jeg godt til Lundbækånden fra min elevtid 
på grundskolen 7 år tidligere. Man kunne komme 
helt i tvivl om, det var en arbejdsplads eller en 
storfamilie man var blevet en del af . Den oplevelse 
fornemmer jeg, at jeg deler med mange nuværende 
og tidligere elever. Nå jeg møder gamle elever, som 
feks. til jubilæumselevmødet, bruges ofte udtrykket 
vores skole. Jubilarer vil rigtigt gerne omkring deres 
gamle værelse, for derefter at blive lidt berørt af, at 

der nu bor en anden på” mit værelse”. Op til 1992 
har landbrugsskolerne været under kulturministe-
riet. Historisk set er landbrugsskolerne et barn af 
højskolerne, hvilket sikkert forklarer den ånd som 
har hersket, og forsat gør det på Lundbæk i lighed 
med mange andre landbrugsskoler. Efter 1992 blev 
vi til en erhvervsskole. Op til det havde der været, 
i landbrudsskolekredsene, mange bekymringer om 
skolernes fremtid. Skolen forsatte heldigvis som 
en selvejende institution med egen bestyrelse. Vi 
kom nu ind under undervisningsministeriet. Som 
ansat oplevede jeg dette skift som positivt. Skolen 
formåede at tage alt det gode med fra tiden un-
der kulturministeriet, og gribe chancen i undervis-
ningsministeriet. Eleverne forsatte med at tilvælge 
kostskolen, hvilket har været en af de helt store 
kulturbære på skolen.  Skolen var så gæstfri at fejre 
mit 40 års jubilæum fredag d. 1. feb. Nøjagtig 40 
år efter min første arbejdsdag. Tak for denne fest. 
Det værdsatte jeg meget.  Til slut vil jeg ønske alle 
læsere af elevforenings nye udgave af årsskrifter, en 
glædelig jul og god et nytår.
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Natasja, Eigil og Lillian Hestekjær fra Graasten Land-
brugsskole tog den 1. maj til Irland,  for at besøge 
Equipeople. 
Equipeople har specialiseret sig i erhvervserfaring 
inden for landbrugssektoren i Irland. Equipeople 
hjælper eleverne med at opfylde deres erhvervser-
faringskrav, samtidig med at de hjælper dem med 
at forbedre deres engelskfærdigheder på samme 
tid. De har pladser på gårde med malkekøer (me-
jeri), heste, landskabspleje. Der er allerede over 700 
studerende om året fra hele Europa. Kontakt til 550 
værtsfamilier i hele Irland som er meget interesse-
rede i at modtage studerende i løbet af året. Equi-
people er anerkendt som den førende leverandør af 
landbrugserfaring i Europa.

Formålet med turen var at undersøge: 
• Hvilke kulturforskelle kan vores elever forvente 
ved udsendelse til Irland (her tænkes både på om-
gangstone, arbejdsmiljø og måden at håndtere dyr 
på (dyrevelfærd)
• Hvilke muligheder har vi for udveksling med en 
landbrugsskole i Irland. 

En udveksling af elever på et af forløbene kunne 
supplere elevernes undervisning i engelsk, forbe-
rede dem bedre på et praktikophold i udlandet og 
øge deres kendskab til internationalisering.
• Praksislæring i Irland, hvordan kombineres prak-
tisk erfaring med skoleophold i Irland?
•  Hvilken fokus har Irland på økologi, og hvordan er 
det indarbejdet i uddannelsen til landmand?
•  Kan studieture til England med fordel placeres i 
Irland, med baggrund i at England er på vej ud ad 
EU .
•  Hvilke muligheder har vi for at indbygge et ud-
landsophold i løbet af uddannelsen, og derigennem 
støtte elevernes sproglige færdigheder? Især kan 
GF1- EUX have brug for støtte til engelsk som fag-
sprog, da de i gymnasiedelen af GF1 har engelsk. 
•  Styrke undervisernes fokus på internationalise-
ring. Vores tanke er, at undervisere som deltager på 
denne tur, får inspiration til at inspirere eleverne i 
højere grad, og i større omfang implementere inter-
nationalisering i undervisningen. 

IRLAND
Af Natasja Rosendahl og Eigil Poulsen

 . . . . IRLAND

DAGBOG FRA IRLANDS-TUREN
Vores program var spækket med oplevelser og ind-
tryk: 
 
Tirsdag den 2. maj 2017
Besøge Equipeople på deres kontor i Portarlingt-
on, Garryhinch. Modtaget af Caroline Lane, der er 
direktør for Equipeople. Vi fik her en masse info 
omkring praktikanter i Irland, hvilke programmer 
der udarbejdes for de forskellige grupper, både 
lærere, elever, og faktisk også elever med specielle 
behov (EGU). Dernæst besøgte vi en kvæggård med 
130 HF 2 malkerobotter nær Portlaoise. Her viste 
Michael A.Huber os rundt. Michael er 24 år fra 
Schweiz, og var på et 6 mdr. praktikophold. Rigtig 
spændende besøg, som gav os et indblik i, hvordan 
det er at være i praktik i Irland.

Onsdag den 3. maj 2017
Besøg gårde og værter: Rosenallis Derrylought. Ung 
familie, hvor datter og svigersøn lige har overtaget 
hendes hjem. Forældrene har lige  bygget nyt stue-

hus på ejendommen, som de bor i. Datteren og 
hendes mand bor i det gamle stuehus. De har en 
Schweizisk praktikant, som viser rundt og fortæller 
om, hvordan det er at være praktikant. Et spæn-
dende besøg, hvor der de unge havde planer for 
udvidelse af bedriften. De var i gang med at bygge 
ny stald. Besøg på Emo Court Demesne, som er et  
slot/herregård, der i dag fungerer som museum. 
Besøg på Kinnitty Castletown om aftenen.

Torsdag den 4. maj 2017
Besøg gårde og værter: Castlecomer Clogh: Mælke-
producent med ca. 120 malkekøer. Her var der en 
dansk pige i praktik. Waterford Kilbarry:  Større He-
stestutteri også med en dansk pige i praktik. Slieve-
roe Kilmurry: Yngre mælkeproducent, hvor en tysk 
pige var i praktikThe Rower Ballynunry: Meadow 
Lane Riding School var vores sidste besøg.

Fredag den 5. maj 2017
Retur til Danmark
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I foråret fik undertegnede, med forholdsvis kort 
varsel, muligheden for at deltage på en studietur 
til Ukraine. Invitationen kom fra foreningen Danish 
Farmers Abroad (DFA), som er en paraplyorganisa-
tion, der varetager interesserne for danske land-
mænd og firmaer, der på den ene eller anden måde 
er engageret i landbrug i udlandet. DFA’s formål 
med invitationen til de danske landbrugsskoler var, 
at styrke relationerne mellem skolerne og forenin-
gen, samt at forbedre grundlaget for rekruttering 
af nye medarbejdere. Her tænkes specielt på unge 
danske mellemledere til de udenlandske landbrugs-
selskaber .

Destinationen for turen var nærmere bestemt det 
Axzon-ejede landbrugsselskab Danosha, som lig-
ger i det østlige Ukraine. Fordelt på syv sites har 
Danosha 14.000 søer med tilhørende produktion 
af slagtesvin, og en planteproduktion på i alt 13.000 
hektar. Altså store forhold, der kræver ekstrem god 
ledelse og styring af logistik, medarbejdere og ma-
nagement generelt. Disse ledelsesparametre havde 

meget stor opmærksomhed fra ledelsens side, og 
overalt hvor man kom – uanset om det var værk-
stedet, fodercentralen eller administrationen – blev 
man mødt af målstyringstavler, MbO-tavler eller an-
dre ledelsesværktøjer. 

På Danosha var der ansat i alt ca. 10 danske mel-
lemledere, og disse sad alle i centrale jobpositioner 
med stort ledelsesansvar. Jeg havde fornøjelsen at 
møde de fleste af dem, og de kunne alle berette om 
særdeles spændende arbejdsopgaver, der gav såvel 
ledelsesmæssige som faglige udfordringer. Hvordan 
tackler man f.eks. en situation, hvor det ukrainske 
militærpoliti dukker op på arbejdspladsen for at 
indkalde reserverne til væbnet konflikt mod Rus-
land? ? Eller hvordan opbygger man et reservedels-
lager, der holder en kæmpe maskinpark kørende i 
en travl så-sæson?

UKRAINE

Af Søren Ejnar Madsen

 . . . UKRAINE

Fælles for alle de danske mellemledere var et stort 
engagement og en generel meget positiv indstilling. 
Også efter arbejdstid mødtes jeg med de danske 
mellemledere, og jeg fik fornemmelsen af et unikt 
fællesskab, som tog udgangspunkt i den ”faglige 
hverdag”, men som i den grad også havde det so-
ciale i fokus.

På tre intense dage blev jeg således præsenteret for 
et særdeles effektivt og moderne landbrug,  samt 
en meget professionel og visionær virksomhed, og 
mødte derudover en flok uhøjtidlige og rare uden-
landsdanskere, der trivedes godt under de frem-
mede himmelstrøg. 

Efterfølgende har jeg holdt kontakten ved lige til 
Danish Farmers Abroad, og vi har diskuteret flere 
tiltag, som kan øge unge danske landmænds kend-
skab til foreningen, samt øge interessen for at prøve 
de udfordringer et mellemleder-job i udlandet kan 
give. 
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Fredag morgen den 20. oktober drog vi 50 forvent-
ningsfulde elever fra 2. Hovedforløb + Mogens og 
Lars afsted fra Aalborg lufthavn, mod San Francisco 
USA. Klar på at opleve kulturerne og landbrugspro-
duktionen i USA. 20 timer senere landede vi i luft-
havnen i San Fransisco, hvor vores guider Charlie og 
Martha Stod klar til at tage imod os, og bussen var 
klar til at køre os til det første hotel, som lå i en for-
stad til San Francisco.
Weekenden gik med at se San Fransisco, hvor vi bla. 
så den berømte golden gate bridge, den tidligere 
fængsel ø Alcatraz som nu fungere som et fængsels 
museum, og lørdag aften var vi i Cow Palace for at 
se rodeo.  Da der blev hverdag startede vi ud med 
landbrugsbesøgende. Til at starte med var vi ude at 
se en mindre mælkeproduktion med geder og Jer-
sey køer, som har ejet gårdmejeri hvor de produce-
re oste. De ligger et stort arbejde i god dyrevelfærd 
og høj kvalitet, som giver mejeriet et godt brand. 
De sælger deres oste på Farmers-Markets’ over 
hele Californien. Farmers-Market’s er et madmar-
ked hvor producent og forbruger mødes. På marke-
derne har landmændene god mulighed for at sælge 
sine produkter med en god historie tilknyttet som 

forbrugerne er villige til at betale ekstra for og er 
med til at give landbruget et godt image. Vi så også 
CSA open field farms som er en mindre farm hvor 
de dyrker grøntsager, har fede kvæg, får og høns. På 
open field farm sælger de en slags års abonnement 
hvor man betaler mellem 60 og 120 dollars om 
ugen. Abonnenterne kommer ud på farmen og 1-2 
gange om ugen hvor de så tager de grøntsager, kød 
og æg som de har brug for. 
Vi besøgte også set en mælkeproduktion på 400 
økologiske køer og en konventionel farm med 2000 
malke køer. Dernæst oplevede vi også en kæmpe 
kalveproducent med 85.000 kalve, som krævede 
250 medarbejdere. Dette var nærmest som et kal-
vehotel, hvor kalvene er fra de er 1 døgn gammel til 
de bliver 4 mdr. På kalvefarmen og den store mæl-
keproduktion, kørte vi en tur i mellem staldene/
feed lot’sne med bussen, fordi det var så kæmpe, 
det ville være noget af tur til fods, at komme rundt 
på farmene. Turen til USA bød også på bomulds 
besøg, hvor vi kunne se hvordan bomuldshøsten 
forgår. Her bliver bomulen høstet med en stor bom-
ulds høster, som er verdens dyreste

STUDIETUR TIL USA

AF NIELS PETER VÆVER, 2. Hovedforløb

 . . . STUDIETUR TIL USA

landbrugsmaskine. Herefter blive bomulden pres-
set sammen til store baller. Pressen holder ved 
forageren hvor bomulden bliver læsset i og pres-
set samme . De store baller bliver transporteret 
til et bomuldsrenseri, hvor bomuldsfrøene og 
skidtet bliver renset fra bomulden. Når det er 
renset og blevet presset til nogle mindre baller, 
bliver det sendt rundt i hele verden til tøjproduk-
tion. Bomuld er en attraktiv afgrøde, fordi prisen 
på bomuld er rigtig høj, der er næsten dobbelt 
så godt dækningsbidrag på bomuld som i hvede. 
USA bød også på et citruspakkeri, hvor de pakkede 
appelsiner, citroner, lime og andre citrus frugter, 
som eksporteres til meget af verden. Der var et 
kæmpe område omkring pakkeriet med citrus plan-
tager. Udover det har vi set 3 maskinforretninger og 
et planteavlsbrug som også kørte makination. Midt 
på ugen var vi i Sequia nationalpark, hvor vi var ude 
at se sequia træer. Træerne kan kun gro mellem 
2000 og 4000 meters højde. Vi var ude at se ver-
dens ældste træ, og verdens største træ i volumen 
i nationalparken som begge er sequia træer. Senere 
på turen var vi også i Grand Canyon national park.  
Da det atter blev weekend var vi nået til Las Vegas 

hvor vi havde to fri-aftener til at få set og oplevet 
byen. Nogle blev kørt rundt i byen i limousine og 
andre gik en tur på the strip, som er hovedgaden 
i Las Vegas, for at opleve hotellerne, kasinoerne 
og det kæmpe springvand beliggende midt på the 
strip. The strip er ca. 5 km lang. Efter Las Vegas 
kørte vi til Los Angeles hvor vi havde et par dage til 
at se byen inden turen gik hjem ad. Den første dag 
havde vi eftermiddagen og aften fri til at se byen på 
egen hånd. Dagen efter var vi ude at se Hollywood 
skiltet og gå en tur på walk of fame på Hollywood 
Boulevard. Senere var vi i universel studios som er 
en forlystelses park, med mange 4D forlystelser 
med film temaer. I parken kunne man også komme 
med på en tur hvor man kunne se gamle film kulis-
ser. Vores guider Charlie og Martha var gode til at 
fortælle om de ting vi så på vejen rundt i Califor-
nien, og fortælle om besøgende vi var på og snakke 
om dem bagefter. Charlie var heller ikke bleg for at 
sætte gang i en fællessang på de længere køreture. 
Efter en rigtig god tur, med gode besøg og mange 
gode og sjove oplevelser, var vi klar til at drage mod 
Danmark . 
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Vi er en lille flok 2. hovedforløbere på 10 elever og 2 
lærere fra Nordjyllands Landbrugsskole på studietur 
til Italien.
Mandag D 23/10-2017 landede vi i Malpensa, Ita-
lien kl. 10:30. Vi kørte med bus til Same Dutch fahr 
traktor -fabrikken ved Treviglio, hvor de laver flere 
forskellige traktormærker. Vi fik en rundvisning gen-
nem fabrikken, hvor vi kunne se, hvordan de bygger 
og samler traktorerne fra bunden af.  Vi fik også en 
rundvisning i museumet, hvor vi kunne se nogle af 
de gamle modeller. 
Tirsdag var der afgang med bus kl. 9 til villa Franca 
di Verona, som er et ostemejeri, hvor de bl.a. laver 
parmensan ost, der hedder Grana padano. Vi så 
hvordan, de lavede de forskellige oste, fra mælk til 
ost, lagring og tørringprocessen. Vi så også, hvordan 
de laver mozzarella og fik en frisk smagsprøve på 
det. Til sidst fik vi en smagsprøve på Grana padano 
og fik mulighed for at købe ind deres lille butik. Bag-
efter kørte vi længere syd på til Isola della Scala for 
at se en rismølle. Vi så hvordan tørring og opbeva-
ring af ris foregår, og vi fik en lille pose ris med hjem 
hver. Sidst på eftermiddagen var vi på besøg på en 

kødkvægsgård, hvor de også har biogasanlæg. Af-
regningsprisen er KWh 2,10 kr., hvilket er tæt på det 
dobbelte af, hvad den er i DK.
Onsdag havde vi fridag, hvor vi tog til marked i La-
ziese. Laziese er en flot by med mange turister. Om 
eftermiddagen slappede vi af på campingpladsen.

Torsdag var der afgang kl. 8:30 til Veronas grønttorv, 
som er et torv, hvor alle producenter kan afsætte 
deres frugt og grønt. Det er både privatpersoner og 
butikker, som kan købe varer. Bagefter tog vi på he-
stemesse i Verona, der var mulighed for at se alle 
discipliner inden for hestesport fx Western, dressur 
og spring. Der var mange boder med udstyr og der 
var forskellige opvisninger i de forskellige discipliner. 
Der var også mulighed for at komme ind i staldene 
og snakke med hestene. Specielt for os, der har he-
ste der hjemme, var det en god eftermiddag. Bag-
efter gik vi ind til centrum for at shoppe og for at se 
byen, til aftensmad fik vi en traditionel Napolitansk 
pizza, som smagte fantastisk.

STUDIETUR TIL ITALIEN

Af Sheila Larsen og Malene Thomsen

 . . . STUDIETUR TIL ITALIEN

Fredag kørte vi nordpå op i bjergene - kaldet Do-
lomitterne. Vi besøgte mondo Melinda, som er en 
andels , som opbevarer og afsætter æbler. Vi fik lov 
til at komme ind i grotterne, hvor æblerne kan op-
bevares i et helt år og stadig være friske, der er hele 
året rundt 100 inde i grotterne. Vi så, hvordan de 
sorterer og pakker æblerne, derefter var der smags-
prøver i butikken med mulighed for at købe produk-
ter. Bagefter kørte vi længere op i bjergene for at 
besøge en bjergslagter og så hvordan de fremstil-
lede pølser, saltede og røgede et stort udvalg af kød 
fra flere dyrearter. Vi fik smagsprøver på næsten alt 
hans kød, så det blev vores frokost. Derefter kørte 
vi sydpå til Bardolino vindistrikt, hvor vi besøgte en 
vingård, de producerede og solgte deres egen vin 
og olivenolie. Her fik vi også smagsprøver på både 
vin og olivenolie med noget lyst brød til. Vi fik mu-
lighed for at købe olivenolie og vin med hjem. 
Lørdag gik vi ind til togstationen i Peschier, hvor vi 
tog med toget til Venedig. I Venedig fik vi en rund-
visning i byen af guiden Berith, og fik tid til at gå 
rundt i Venedig, hvor der er en stor imponerende 
kirke. Vi drak kaffe inde på Europas ældste câfe, 

Florian . Deref-
ter var der mulighed for 
shopping, eller man kunne komme op i 
kirketårnet og se udsigten udover hele Venedig. Fra 
Markus pladsen sejlede vi med en vand taxi tilbage 
til togstationen og tog toget hjem.

Søndag havde vi en fridag, nogle tog i Gardaland og 
nogle tog ind til Peschiera for at shoppe og andre 
tog til Malcesine, hvor man kunne tage svæveba-
nen til Montebaldo. Der var en fantastisk udsigt ud 
over bjergene og Gardasøen.
Det har været en oplevelse at se, hvordan de gør 
meget ud af at sælge deres varer lokalt i form af 
gård butikker. Italienerne er meget imødekommen-
de og venlige, men ikke særlige præcise når man 
aftaler et mødetidspunkt.  
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Flere unge ind i erhvervet
I forhold til ”Årets gang i undervisningen”, så er er-
hvervsuddannelsens Reform 2015 ved at være slået 
igennem på de fleste forløb, og i år afslutter vi de 
sidste faglærte elever på den gamle uddannelse. Et 
af reformens mål var at flere unge skulle vælge en 
erhvervsuddannelse. I vores arbejde med de unge, 
kan vi dog konstatere, at det ikke bliver en reform 
som skal ændre på valg af uddannelse. Det kræver 
i stedet en stor indsats af skoler og erhverv. Vi gør 
meget for at komme ud på skoler og fortælle de 
unge om ”Hvorfor Landmand” og om livet på Lund-
bæk. Brobygningsforløb, uddannelsesaftener på 
folkeskoler, uddannelsesmesser og SommerCamp 
er alle en del af dette initiativ, og vi vil i det kom-
mende år fortsat arbejde hårdt på at motivere unge 
mennesker fra by og land til at vælge landmandsud-
dannelsen . 

Samarbejde med landmænd
Hvor kommer erhvervet så ind i dette rekrutterings-
arbejde? Svaret er enkelt ”de er overalt”. I forhold til 
de unges opfattelse af Dansk Landbrug, så betyder 
fortællingen om livet som landmand utrolig meget. 
Hører de kun den negative side af landmandslivet, 
med mange arbejdstimer, økonomiske kriser, for 
højt medicinforbrug og dårligt vejr, så er det svært 
at se uddannelsen til landmand som det oplagte 
valg. Har man som barn/ung i stedet haft positive 
oplevelser med gode dage som Åbent landbrug, 
besøg på dyrskuer, inspirerende brobygningsfor-
løb, eftermiddagsjob hos en engageret landmand, 
kendskab til hvordan der arbejdes ihærdigt med 
dyrevelfærd og medicinforbrug, og har man mødt 
en landmand som kan fortælle positivt om en dejlig 
afvekslende arbejdsdag, med stor personlig frihed 
og masser af mulighed for at udvikle en spændende 
arbejdsplads, så vil dette unge menneske have me-
get større lyst til at vælge landbrugsuddannelsen til. 

ÅRETS GANG I UNDERVISNINGEN

Af Charlotte Haahr, Uddannelsesleder

Som skole, er vi beriget med mange landmænd, 
som er de bedste ambassadører for vores erhverv . 
Vi kunne på ingen måde få vores uddannelse til at 
hænge sammen, hvis ikke vi havde et super samar-
bejde med en stor mængde landmænd, som sam-
men med os, er med til at udvikle de unge. Det 
vigtigste samarbejde med erhvervet er omkring 
uddannelsesaftaler, og i fremtiden ønsker vi at ud-
vikle endnu mere på dette område. Det er vigtigt, at 
skole og landmand, står sammen om at få eleven til 
at blive så dygtig som mulig, og et større kendskab 
til arbejdet på hhv. skole og praktiksted er vigtigt i 
denne forbindelse. Et eksempel er, at elever nu har 
mulighed for at blive ”Talentelever”, hvor de i sam-
arbejde med deres praktikvært, skal blive enige om 
at tage visse fag på landmandsuddannelsen på et 
højere niveau.
Yderligere samarbejde med landmænd dækker 
utrolig bredt, og kan være besøg med folkesko-
leelever, praktiksted for VFU (virksomhedsforlagt 
undervisning), udlåning af mark, stald og dyr til 
pløjning, cowstyling, malkning, kastrering, medi-

cinkurser osv. Ligeledes har vi et super samarbejde 
med landmænd som stiller deres bedrifter, nøgletal 
og regnskaber til rådighed for os i forbindelse med 
projekter på alle forløb. Vi benytter landmænd 
som censorer til eksamen på flere forløb, og gene-
relt kan man sige at landmændenes samarbejde er 
uundværligt for os som skole. Det, at eleverne ople-
ver den praktiske side af erhvervet, og mærker det 
gode samarbejde som skole og erhverv har, det er 
med til at øge motivationen at for at vælge en ud-
dannelse som landmand . 
Vores budskab med dette skriv er derfor ”Tak til alle 
de landmænd som bruger tid og ressourcer på at 
være med til at udvikle de unge mennesker på de-
res vej mod landbrugserhvervet. Vi ser frem til et 
fortsat godt samarbejde i 2018”

 . . . ÅRETS GANG I UNDERVISNINGEN
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Niels Quist-JensenErik Poulstrup

Ann Freja Mørch

Mette Frederiksen

 Anne Jul HaugeMogens Toft

Lars Thrane Jensen

Maren Jensen

Natasja Rosendahl

Tinne Sauer Anne Johansen

Poul Jacobsen

Asger Jespersen Cecilia Vanggard Davis Rytter Jensen

Gitte Søgaard

Louise Bjarnason Bech

Eigil Poulsen

Bent Laier

Charlotte H Pallesen

Gitte Larsen

Birgit Lauridsen

Mette Pinstrup

Lars Secher

Søren Ejnar Madsen

Henrik Sørensen

Inge Merete Østergaard

Tine Hvidsing

Julie Mortensen

Heidi Lærke Sørensen

PERSONALET PÅ LUNDBÆK 2017

Hanne Hedegaard

Lone Lasse Nis

Anne Jørgensen Lotte Olsen

Peter Sejlund

Pia Colding

Allan Slot Mortensen Mette Fylgraf

Søren Baggesen

Birthe Jensen

Søren Staun Lise Thomsen

Finn Jensen Elon Godiksen Sonja Frederiksen

Bente Melgaard

Gitte Kristensen Sanne Hjorth Nielsen Pernille AndersenBirthe Nielsen

Tut Andersen
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ELEVFORENINGENS BESTYRELSE

  Jacob Stilling Nielsen
  Formand
  Telefon: 40 85 54 86
  Mail: jacob.stilling@gmail.com
  Adresse: Storegade 43, 9500 Hobro

Mit navn er Jacob Lybek Stilling, og kommer fra Vebbestrup ved Hobro. Her bor jeg sammen med min kone 
Maria og vores to børn Simone på 3 år og Sander på 2 år.
Til dagligt er jeg Revisor ved Kvist og Jensen i Randers. Her sidder jeg primært med udarbejdelse af regnska-
ber, samt budgetter, planlægning mm. Som revisor, har jeg et stort indblik i økonomien hos vores kunder, 
hvor jeg sidder med flere forskellige erhverv, herunder landbrug. Dette er meget spændende, da det giver 
et andet indblik, end det at gå rundt i stalden hos grisene og køerne. En kombination med landmands ud-
dannelsen, samt teknologen i økonomi betyder at jeg er klædt rigtig godt på, og kan snakke med på det 
primære erhverv, samt det tekniske omkring økonomien. 
I 2014 blev jeg færdig som landmand på Lundbæk, hvorefter jeg begyndte på Agro Business Economist ud-
dannelsen. Denne uddannelse afsluttede jeg i 2016, hvorefter jeg har arbejdet med økonomi siden.

Grunden til jeg sidder i elevforeningen på Lundbæk, er således at jeg gerne vil være med til at gøre en for-
skel for skolen samt udvikle den, da Lundbæk har stor betydning for mig. Under min uddannelse har jeg haft 
mange gode timer med elever og lærer. Dette vil jeg gerne give tilbage, i form af det frivillige arbejde vi gør 
for skolen. Elevforeningen er således med til at holde gamle og nuværende elever sammen i form af årsfe-
sten, samt arrangementer som der arrangeres i løbet af året. Dette gør det kun mere spændende at arbejde 
med, da man møder gamle som nye ansigter. Jeg håber, I nyder bladet ligeså meget som jeg, da man får et 
godt indblik i, hvad der sker på skolen i det indeværende år.

  Lasse Christian Østergaard
  Telefon: 60 64 66 05
  Mail:  lassestergaard@gmail.com
  Adresse: Lærkevej 82, 9700 Brønderslev
  

Jeg hedder Lasse Christian Østergaard og er 21 år og kommer fra Brønderslev 
Jeg blev faglært landmand i januar 2016, hvorefter jeg læste til produktionsleder og blev færdig i juni 2016, 
med svin som speciale Jeg har taget alle skoleophold på Lundbæk.
Til daglig arbejder jeg ved Thing svineproduktion i Hvilshøj ved Brønderslev, hvor jeg passer slagtesvin og 
hjælper til i marken. Jeg har altid interesseret mig for landbrug, da min far har et mindre plantebrug, som 
jeg også bruger lidt tid på 
Jeg er med i elevforeningen, da skolen altid for mig har været et sted, hvor man får en stor faglig viden, sam-
tidig med at det sociale er i top, det er noget af det, som for mig, har været en vigtig del af min skolegang på 
Lundbæk og det vil jeg gerne være med til at give videre. 

  Rasmus Larsen
  Telefon: 51 18 44 96  
  Mail: rasmus.larsen213@gmail.com  
  Adresse: Egevej 9, Gærum, 9900 Frederikshavn

Mit navn er Rasmus Larsen og jeg er 19 år gammel.
Jeg uddanner mig p.t. til EUX-landmand på Lundbæk Landbrugsskole og er en af eleverne i den første EUX-
klasse på Lundbæk. Jeg bliver udlært i sommeren 18.
Jeg bor i en lille landsby omkring 7 kilometer fra Frederikshavn. 
Jeg har været elev på Vrejlev Kloster ved Vrå, og er lige for tiden elev på et planteavlsbrug ved Jerslev J med 
godt 350 hektar i omdrift, hvoraf 180 hektar er kartofler til både lægge-, chips- og melproduktion. 
Jeg er med i elevforeningen fordi jeg gerne vil være med til at gøre noget ekstra for skolen, og ikke mindst 
for de tidligere elever der har gået på skolen. Jeg er nytilkommet i bestyrelsen men har hurtigt fået et godt 
indtryk af foreningen. Jeg håber at jeg sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan få stablet nogle 
arrangementer på benene, som har til formål at samle både tidligere og nuværende elever, og dermed også 
skabe et stærkt socialt bånd på tværs af generationer.
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Kristoffer Pedersen
Telefon: 20 78 10 07
Mail:  kristoffer.toft.94@gmail.com
Adresse: Smedevej 5, 9900 Frederikshavn

Jeg hedder Kristoffer Pedersen, kommer fra Frederikshavn og er 23 år.
Jeg blev færdig uddannet landmand med speciale i planter i 2016.
Efter uddannelsen begyndte jeg at arbejde på maskinstation, da jeg har altid har været glad for det maski-
nelle arbejde i landbruget. Men lige så stor min passion for maskiner er lige så stor er den for afgrøderne, 
jeg har rigtig stor interesse i planternes vækst og deres helbred, derfor blev det også en uddannelse hvor 
der var stor fokus på planter/teknik. Jeg har taget hele uddannelsen på Lundbæk, og det har altid vært en 
fornøjelse at gå på skolen, og det er også derfor jeg har valgt at være med i elevforeningen. Det er fedt at 
få lov til at følge lidt med i hvad der sker på skolen selv om man ikke har sin daglige gang der mere, jeg vil 
gerne give noget af det gode skolen har givet mig tilbage og det er blandet andet også derfor jeg er med i 
foreningen, Jeg har ikke før deltaget i bestyrelsesarbejde men er villig til gøre en indsats sammen med den 
øvrige bestyrelse.

Patrick Lyndholm 
Telefon: 61 82 80 80 
Mail:  patrick_lyngholm@hotmail.com
Adresse: 9460 Brovst

Jeg hedder Patrick Lyngholm Andersen, er 23 somre gammel og kommer fra Brovst. Jeg kom en lidt alter-
nativ vej ind i landbruget da jeg tog en almindelig studentereksamen (STX) på Fjerritslev Gymnasium, inden 
jeg fik afklaret med mig selv, at det var i landbruget min fremtid var. Efter gymnasiet tog jeg 1S (et forløb der 
kombinere grundforløb og 1. hovedforløb til et 16 ugers forløb) på Lundbæk og blev faglært med speciale 
i planter i januar 2016. Herefter tog jeg både produktionsleder og agrarøkonomen lige i rap og stod derfor 
færdig i juni 2017 med en masse teori som jeg var klar til at prøve af i praksis.
Til daglig er jeg ansat på Thustrup Gods i Skørping hvor jeg hjælper til med driften af ca. 900 hektar plante-
avl og en produktion på 680.000 slagtekyllinger.
Jeg er med i elevforeningen fordi jeg altid har været glad for det sociale sammenhold der er på Lundbæk og 
jeg vil gerne være med til at andre får samme positive oplevelse af at gå der som jeg har haft. Derudover 
synes jeg det er en rigtig god måde at holde en smule kontakt til Lundbæk og de ansatte, som man gennem 
mange måneders skolegang kommer til at kende. 

Camilla B. Nielsen 1. suppleant
Henrik Søndergaard 2. suppleant

UDEN FOR BESTYRELSEN: 
René Rendbæk
Louise Bjarnason Bech, Kasserer og sekretær
Louise Bjarnason Bech, Redaktion Årsskrift
Louise Bjarnason Bech, Kontakt Jubilarer
Jacob Autzen,  Revisor

ÅRET DER GIK I ELEVFORENINGENAf Louise Bjarnason Bech

RENGSKAB FOR  
ELEVFORENINGEN SKOLENS  BESTYRELSE

AGRI NORD
Lars Tolstrup, Skørping
Poul Henningsen, Nibe
Lars Olsen, Nibe
Bøje Pedersen, Arden

LANDBONORD
Martin Andreasen, Brønderslev
Hans Jørgen Boel, Hjørring
Lars Bach, Fjerritslev

LU VENDSYSSEL
Torben Jess, Sindal

ELEVFORENINGEN
René Søndermølle Rendbæk, Aabybro

FAMILIEBRUGET
Jens Nielsen, Tårs

LÆRERRÅDSREPRÆSENTANT
Finn Jensen, Nibe 

VALGT AF TEKNISK/ 
ADM . PERSONALE
Asger Jespersen, Nibe

01.01. 2016 til 31.12. 2016
 
Kasseregnskab: INDTÆGTER                 UDGIFTER

Kontingent   18.716,00  
Årsfesten  201,06 
Tryksager    2.158,75
Porto    5.050,20
Årsskrifter    

21.007,63
Gave    1.443,95
Gebyr    312,26
 
Underskud i regnskabsåret 9.299,10  
Balance  29.526,40 29.526,40

Status d. 31.12.2015 AKTIVER PASSIVER

Beholdninger: Bank 69.062,96 
Formue d. 31.12.2016  69.062,96
Balance  69.062,96 69.062,96

Formuebevægelse
Formue ved årets begyndelse 78.362,06
Formuetilbagegang 9.299,10
Formue ved årets slutning  
69.062,96
Balance  69.0623,96 69.062,96

Nibe d. 01.02. 2017 - Louise Bjarnason Bech

Nibe d. 07.02.2017 -  06.01 – 2015 - Regnskabet er 
dags dato revideret og godkendt uden anmærkninger 
Frederik Frederiksen
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Året er ved at lakke mod enden, og et nyt er på vej. 
Markerne er igen grønne og spirer rigtig flot. 2017 
er året, hvor landbruget har haft et økonomisk 
opsving, og flere er blevet redet på målstregen. 
Høsten har været blandet i landbruget, hvilket har 
betydet større udbytter i flere forskellige afgrøder. 
Vejret har desværre haft stor betydning for høsten 
grundet regnvejr, hvilket har udskudt/aflyst noget af 
høsten. Det våde efterår har også betydet at vinter-
sæden delvist gror langsommere, hvilket kan have 
konsekvenser, hvis vi får en hård vinter.
Året der gik i elevforeningen, startede ud på tradi-
tionel vis med årsfesten på Lundbæk. 2017 var året, 
hvor vi gik tilbage til den gamle stil. Maden blev la-
vet af køkkenet, og igen var det rigtig god mad der 
blev lavet og serveret for de ca. 200 spisende gæ-
ster .
I år var der igen valg til bestyrelsen, og der var man-
ge kandidater til årets bestyrelse. Vi sagde farvel til 
Torben Jess, som har været i bestyrelse igennem 
flere generationer, samt Kim Jacobsen som også har 
været aktiv i flere år. I bestyrelsen er Rasmus Larsen 
og Patrick Lyngholm kommet med, samt jeg blev 
genvalgt. 
Efter en rigtig god middag, blev der spillet op til fest. 
Det var en rigtig god fest, hvor nuværende elever 
og gamle elever mødtes med et smil, og små 400-

500 gæster troppede op og gjorde aften helt per-
fekt. Der blev danset til den store guldmedalje, og 
lærerne sørgede for, at man kunne få sig noget at 
drikke. En rigtig god aften, som vi håber bliver ligeså 
vellykket i 2018 .  
Som nævnt tidligere  i årsskriftet så fejrede vi Bent 
Laiers 40 jubilæum tidligere på året. Her deltog 
Elevforeningen naturligvis i festligheden, da Bent 
har haft en stor og vigtig rolle i Elevforeningen. På 
vegne af hele Elevforeningen, vil vi gerne sige et 
STOR tak til Bent. Vi er meget taknemmelige for den 
kæmpe indsats og store arbejde Bent har lagt i Elev-
foreningen. Ligeledes rigtig glade for og trygge ved, 
Bents fortsatte virke i foreningen - specielt i forhold 
til Årsfesten og jubilæumsfesten. Apporpos jubilæ-
umsfesten, så fejrede vi i maj måned tidligere ele-
ver. Der var mange med til jubilæum’et, som fore-
gik stille og roligt, med en masse røver historier, og 
minder fra gamle dage. 
Inden jeg slutter helt af, vil jeg gerne sige tak til 
elevforeningen’s øvrige bestyrelse for et godt sam-
arbejde igennem hele året, udover det skal der lyde 
en stor tak til alle skolens ansatte for et godt samar-
bejde i det forgangne år, som vi håber vil forsætte i 
det nye. Yderligere skal der være en stor tak til sko-
lens elever, som altid står med en hjælpende hånd, 
når der skal gøres klar til årsfesten. Mange Tak.

ÅRET DER GIK I ELEVFORENINGEN

Af Jacob Lybek Stilling

EGU - JANUAR

Lasse Feldborg Therkildsen, 8961 Allingåbro
Lasse Lundsgaard Lauridsen, 8831 Løgstrup 
Lukas Wærum Flarup Sørensen, 8400 Ebeltoft

Magnus Snørbjerg, 9830 Tårs 
Thomas Mogensen, 8544 Mørke
Victor Johannes Tøtterup, 9700 Brønderslev 

GRUNDFORLØB 1 - AUGUST

Andreas Jensen, 9690 Fjerritslev
Danni Rasmussen, 9574 Bælum 
Danni Rasmussen, 9574 Bælum 
Emil Bøcher Jensen, 9460 Brovst
Emilie Vitting Johansen, 9500 Hobro
Jacob Just Gotfredsen 9800 Hjørring 
Jonas Juul Jensen, 9310 Vodskov 
Kennet Sørensen, 9520 Skørping
Kristian Nørgaard Drejer, 9982 Ålbæk 
Laurits Vestergaard Kristensen, 7700 Thisted
Lucas Vendelbo Jepsen, 9460 Brovst
Lærke Utzen Rask, 9640 Farsø 
Mads Bjerring Jakobsen, 9600 Aars 

Martin Nordenbæk Clausen, 9900 Frederikshavn 
Michell Mølkjær Dam Jensen, 9293 Kongerslev
Mikael Jurgen Moes, 9690 Fjerritslev
Mikkel Norre Weinkouff, 9230 Svenstrup J 
Nick Andreas Møller, 9690 Fjerritslev 
Nicklas Bersang Kjær, 9280 Storvorde 
Paw Gudiksen Nielsen, 9740 Jerslev J 
Peter Ostenfeld Jespersen, 9800 Hjørring 
Peter Ostenfeld Jespersen, 9800 Hjørring 
Sebastian Kristensen, 9330 Dronninglund
Sem Heerschop, 9460 Brovst
Tobias Buus, 9280 Storvorde
Viktor Hedegaard Wittstrøm, 8800 Viborg

GRUNDFORLØB 2 - AUGUST

Christian Aaen Olesen, 9330 Dronninglund
Emilie Laursen, 9600 Aars
Jeppe Grønning Sørensen, 9640 Farsø

Linette Pedersen, 9300 Sæby
Mads Vagner Jensen, 9800 Hjørring
Marcus Bang Andersen, 9760 Vrå 
Morten Drejergaard, 9700 Brønderslev 
Niels Løjengaard Hermansen, 9280 Storvorde
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GRUNDFORLØB 2 - JANUAR 

Amalie Kirstine Haugaard Pedersen, 9800 Hjørring 
Anders Holmgaard Jensen, 9240 Nibe  
Benjamin Nørgaard, 9900 Frederikshavn 
Christian Elgaard Nielsen, 9850 Hirtshals  
Christian Elgaard Nielsen, 9850 Hirtshals  
Christoffer Bandsholm, 9600 Aars  
Elisa Jensen Didriksen, 7700 Thisted 
Emil Skaarup, 7730 Hanstholm  
Emil Højbak Jonasen, 9493 Saltum  
Frederik Kjær Jensen, 9690 Fjerritslev  
Heine Hildebrandt Bjerregaard, 9600 Aars  
Jakob Gadensgaard, 9300 Sæby  
Jakob Holbæk Thomsen, 9381 Sulsted  
Jakob Kjølby Jensen, 9881 Bindslev  
Jakob Thirup Larsen, 9700 Brønderslev  
Jeppe Amstrup Wiis Svendsen, 9940 Læsø 
Joachim Christensen, 9480 Løkken 
Jonas Andreasen, 9870 Sindal 
Jonas Vadsager, 9700 Brønderslev  
Josephine Bundgaard Jul Laursen, 9541 Suldrup 
Kasper Riis Lundgaard, 9493 Saltum  K a -
trine Hedegaard Rasmussen, 9870 Sindal  
Kristian Jønsson Flauenskjold, 9330 Dronninglund 
Kristian Krogsgaard Søndergaard, 9690 Fjerritslev 
Kristian Toft Lunde Jensen, 9460 Brovst  
Lasse Byskov Jensen, 9270 Klarup  
Lucas Gotfredsen, 9800 Hjørring  
Mads Leminen, 9500 Hobro  
Mads Uggerly Henriksen, 9700 Brønderslev  

Magnus Løngren Tjell, 9440 Aabybro  
Magnus Nygaard Christensen, 9610 Nørager  
Magnus Rendbæk Hyllested, 9460 Brovst  
Magnus Vingaard Olesen, 9760 Vrå 
Maj Hygum, 9000 Aalborg  
Martin Holm Jensen, 9881 Bindslev  
Martin Stoklund Strøm, 9640 Farsø  
Mathias Kjær Nymark, 9610 Nørager  
Mathias Bjerregaard Pedersen, 9850 Hirtshals  
Mathias Fischer Hauerslev, 9670 Løgstør 
Mette Bach Jensen Åsted, 9900 Frederikshavn 
Mette Kilsgaard Thomsen, 9800 Hjørring  
Nicolaj Lundtoft Andersen, 9850 Hirtshals  
Niels Stampe Riisager, 9690 Fjerritslev  
Niels-Christian Pedersen, 9560 Hadsund  
Peter Stoklund Svendsen, 9940 Læsø 
Rasmus Dalberg Tegllund, 9900 Frederikshavn  
Rasmus Møller Jessen, 9700 Brønderslev  
Rasmus Thybo Blach, 9700 Brønderslev  
Sebastian Mark Andersen, 9690 Fjerritslev 
Silas Mosgaard Pedersen, 9900 Frederikshavn  
Simon Laustsen, 9640 Farsø 
Simon Gärtner Wulff, 9610 Nørager 
Simon Korsbæk Sørensen, 9460 Brovst 
Stephanie Madsen, 9670 Løgstør  
Søren Bonde, 9574 Bælum  
Søren Grøn, 9440 Aabybro  
Tobias Klarskov Jakobsen, 9600 Aars 
Tobias Mejdahl Mørch, 9690 Fjerritslev 

1. HOVEDFORLØB - FEBRUAR

Andreas Ingemann Larsen, 9440 Aabybro
Catrine Lausen, 6670 Holsted
Christian Emil Lauridsen, 9982 Ålbæk
Daniel Hjul Hansen, 9610 Nørager
Frederik Myrup Andersen, 9670 Løgstør
Frederik Vingaard Olesen, 9480 Løkken
Heidi Vad, 9460 Brovst
Jakob Lomholdt Østergaard, 9541 Suldrup
Jeppe Andersen, 9631 Gedsted
Joakim Alexander Nørhede Larsen, 9800 Hjørring
Jonas Nielsen, 9670 Løgstør
Jonas Buus Nielsen, 9240 Nibe
Karina Nørgaard Drejer 9982 Ålbæk 
Kasper Harritslev Knudsen, 9700 Brønderslev 
Kristian Ravnkilde Thomsen, 9293 Kongerslev 
Kristoffer Lundgaard Kristensen, 9600 Aars 
Lars Starcke Thomsen, 9330 Dronninglund
Lasse Meier, 9610 Nørager
Lene Cenius Olsen, 9700 Brønderslev
Mads Bakmølle, 9830 Tårs
Magnus Thorhauge, 9460 Brovst 

Magnus Thøgersen,  9760 Vrå 
Malte Pallisgaard, 9240 Nibe
Mark Bach Pedersen, 9870 Sindal
Micki Tomas G. Højlund Pedersen, 9575 Terndrup
Mikkel Dohn, 9300 Sæby 
Nicklas Dam, 9382 Tylstrup
Nicklas Elmegaard Nielsen, 9510 Arden 
Nicolaj Lykkegaard Jørgensen, 9700 Brønderslev
Niels Rieks Fjordbak, 8990 Fårup 
Niklas Jensen, 9640 Farsø 
Peter Kam Fristrup, 9240 Nibe
Rasmus Brændstrup Kragelund, 9620 Aalestrup
Simon Erreboe Mølgaard, 9530 Støvring
Simon Kragh Andersen,  9500 Hobro
Simon Kusk Langballe, 9690 Fjerritslev
Søren Hyllested Larsen, 9900 Frederikshavn 
Thomas Sudergaard, 9700 Brønderslev 
Thomas Bjørn Hansen, 9700 Brønderslev 
Thomas Borrisholt Rasmussen, 9380 Vestbjerg 
Tobias Skadbak Indius Knudsen, 9240 Nibe
Troels Pindborg Nielsen, 9690 Fjerritslev
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Anders Mejlvang Larsen,  9800 Hjørring
Anders Nikolaj Storgaard Nielsen, 8930 Randers NØ
Anders Østergård Jensen Bjerget, 7741 Frøstrup
Andreas Christensen Thorshøj, 9750 Øster Vrå
Andreas Philip Nielsen, 9700 Brønderslev 
Brian Frederiksen, 9550 Mariager
Casper Christiansen, 9310 Vodskov 
Chanette Behrndtz Mortensen, 9600 Aars 
Chris Drejer Hansen, 9640 Farsø
Christoffer Rørbæk Thoftdahl Bak, 9520 Skørping 
Daniel Villumsen Pedersen, 9800 Hjørring
Danni Møller Fransen, 7741 Frøstrup
Dennis Fredsgaard Mogensen, 9600 Aars 
Ditte Hvims Thomsen, 9870 Sindal
Emil Larsen, 9750 Øster Vrå 
Emil Wittus Christensen, 9830 Tårs 
Eskild Neddergaard Sørensen, 9690 Fjerritslev 
Finn Stoter, 9500 Hobro
Ida Marie Svendsen, 9940 Læsø
Jens Christian Riis Jensen, 9800 Hjørring
Jens Kristian Mogensen  Burmeister, 9550 Mariager
Jens Peter Østergård Jensen, 7741 Frøstrup
Jeppe Gudiksen Johansen, 9760 Vrå

Kasper Sadolin Gjesthede Nielsen, 9640 FarsøKlaus Sal-
ling Uggerholm, 9240 Nibe
Line Henneberg Hansen, 9740 Jerslev J 
Lærke Maarschalk Nielsen, 9760 Vrå
Mads Kappel Blok, 9310 Vodskov 
Maj Hygum, 9000 Aalborg 
Malene Ellitsgaard Jensen, 9830 Tårs 
Martin Egebak Jensen, 9352 Dybvad 
Martin Lynge Andersen, 9240 Nibe 
Martin Rogengell Bach Jensen, 9800 Hjørring 
Mathias Riisager Astrup, 9800 Hjørring
Mathias Bach Falkenstrøm Hansen, 9560 Hadsund 
Michelle Birkholm Frydenlund Vittrup, 9740 Jerslev J 
Morten Morgen Uhler, 9310 Vodskov 
Nadia Stidsborg Søeby Jensen, 9640 Farsø
Nanna Sofie Filtenborg Gjøl, 9440 Aabybro
Oscar Jonathan Foged Schmidt, 8981 Spentrup
Peter Niels Kresten Jensen, 9510 Arden 
Riemer Strikwerda, 9881 Bindslev 
Siebe Strikwerda, 9881 Bindslev 
Silas Schaldemose Rousing, 8981 Spentrup
Steffen Lind Jakobsen, 9430 Vadum
Steffen Schultz Andersen, 9760 Vrå 

1. HOVEDFORLØB - SEPTEMBER

Adam Winther Oppelstrup, 8990 Fårup 
Amanda Maria Kusk Ovesen, 9530 Støvring 
Anders Larsen, 9330 Dronninglund  
Anders Brix Madsen, 9460 Brovst 
Anders Elgaard Christensen, 9700 Brønderslev  
Anders Krebs Nielsen, 9330 Dronninglund 
Andreas Kragh Andersen, 9500 Hobro 
Annie-Maria Lea Karia Jensen, 9700 Brønderslev
Asbjørn Lagergaard Launa, 9574 Bælum 
Benjamin Nørgaard Christensen, 9490 Pandrup 
Camilla Bastiansen, 9700 Brønderslev  
Casper Kjær Hansen, 9330 Dronninglund 
Cecilie Albertsen, 9541 Suldrup
Cecilie Enevoldsen, 9300 Sæby 
Christian Haakonsen, 9800 Hjørring  
Christian Siiger Hansen, 9530 Støvring 
Daniel Enøe Jensen, 9690 Fjerritslev  
Daniel Hjul Hansen, 9610 Nørager 
Daniel Mørch Engemand, 9670 Løgstør 
Emil Samsø Møller, 9690 Fjerritslev 
Frederik Nielsen, 9362 Gandrup 
Frederik Dammand Olesen, 9382 Tylstrup  
Frederik Lindstrøm Iversen, 9670 Løgstør 
Hans Schjær-Jacobsen, 9670 Løgstør  
Helena Oldenburg Olsen, 9560 Hadsund  
Jacob Kjelgaard Pedersen, 9000 Aalborg  
Jacob Lund Dahl, 9381 Sulsted  
Jesper Harlev Christiansen, 9280 Storvorde 
Jesper Kjær Danielsen, 9530 Støvring  
Jesper Lomholdt Østergaard, 9541 Suldrup 
Jimke Wirtjo Velthuis, 9830 Tårs  
Joachim Kristian Madsen Roslev, 9670 Løgstør 
Jonas Bollerup, 9750 Øster Vrå  
Kasper Hougaard Olesen, 9800 Hjørring 
Klaus Ballebye, 9740 Jerslev J  
Lasse Pfänner, 9700 Brønderslev  
Lasse Albert Hansen, 9240 Nibe  
Lasse Heilskov Sørensen, 9600 Aars 

Lasse Sønderlev Sand Kristensen, 9500 Hobro 
Lasse Tolstrup Sørensen, 9800 Hjørring  
Lea Langgaard Christensen, 9500 Hobro  
Magnus Emil Jensen, 9881 Bindslev  
Malene Thomsen, 9670 Løgstør 
Malte Pallisgaard, 9240 Nibe
Marco Aimé Blaabjerg, 9560 Hadsund  
Mark Beijering, 9440 Aabybro  
Martin Kreiner Jakobsen, 9280 Storvorde  
Martin Løngren Tjell, 9440 Aabybro  
Mathias Falkner Nielsen, 9800 Hjørring 
Mathias Michael Ulrick, 9870 Sindal  
Mikkel Høtoft Raunsmed, 9700 Brønderslev  
Morten Kragh, 9440 Aabybro 
Morten Stougaard, 9940 Læsø 
Morten Meier Lassen, 9610 Nørager 
Nicklas Kristensen, 9330 Dronninglund 
Nicolai Toft Koldsø, 7500 Holstebro  
Nicolaj Ritter Sørensen, 9700 Brønderslev  
Niels Peter Væver, 9670 Løgstør 
Niklas Jensen, 9640 Farsø  
Oliver Eriksen, 9670 Løgstør 
Oliver Bech Christiansen, 9500 Hobro 
Oliver Kjærsgård Henriksen, 9881 Bindslev  
Rasmus Brøndbjerg Jensen, 9760 Vrå  
Rasmus Juul Thorup, 9560 Hadsund 
René Lynge, 9310 Vodskov 
Rene Fredsgaard Mogensen, 9600 Aars  
Sandra Kelman Hansen, 9800 Hjørring  
Sebastian Kjær Bonde Mikkelsen, 9830 Tårs 
Sheila Eline Nøhr Larsen, 9381 Sulsted  
Simon Jarling Kristensen, 9760 Vrå  
Søren Vigh Jensen, 9560 Hadsund  
Thomas Sudergaard, 9700 Brønderslev  
Thomas Kjølby Madsen, 9750 Øster Vrå  
Tobias Jørgensen, 9700 Brønderslev  
Winni Stefanie Slot Andersen, 9800 Hjørring 

2. HOVEDFORLØB - SEPTEMBER
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Asger Bjørk Vinther Dahl, 9260 Gistrup  
Dennis Kjærgaard, 9280 Storvorde 
Frederik Torp, 9600 Aars 
Jacob Højmark Jensen, 9830 Tårs  
Jeppe Hansen, 9800 Hjørring 
Joachim Højmark Jensen, 9830 Tårs  
Jonas Poulsen Brandborg, 9690 Fjerritslev 
Julie Molte Lyng Stride, 9480 Løkken 

Laura Meier Lassen, 9500 Hobro 
Mai Christensen, 9900 Frederikshavn  
Mathias Ladekjær Pedersen, 9900 Frederikshavn 
Morten Bætz Kjær, 9700 Brønderslev 
Niels Daniel Westerhoek, 9690 Fjerritslev 
Rasmus Gordon Staun, 9240 Nibe 
Rene Baag Simonsen, 9510 Arden  
Thomas Mariager Mogensen, 9760 Vrå 

EUX GF1

Benjamin Kjær Simonsen, 9280 Storvorde  
Bjorn Lambertus Antonius Pauwels, 9640 Farsø 
Cecilie Beith Jensen, 8970 Havndal  
Frederik Mathiasen, 9493 Saltum  
Heidi Lundtoft Nielsen, 9740 Jerslev J  
Jeppe Kjærgaard, 9280 Storvorde 
Jonas Raundrup Jensen, 9740 Jerslev J  

Lisa Overgaard Jensen, 9690 Fjerritslev  
Lisette Andersen, 9575 Terndrup  
Mads Nørgaard Kristensen, 9480 Løkken  
Simon Grove Henningsen, 9670 Løgstør  
Thomas Søndergaard, 9440 Aabybro  
Thomas Ilsø Sulkjær, 9280 Storvorde 
Thomas Sølgaard Espersen, 9510 Arden 

EUX GF2

Andreas Nymark Thaysen, 9293 Kongerslev 
Ane Grethe Lejel Frandsen, 8981 Spentrup 
Emiel Dahl Augustasen, 9700 Brønderslev 
Frederik Hartmann Kristensen, 9800 Hjørring
Jakob Nedergaard Poulsen, 9700 Brønderslev 
Jeppe Skaarup Pedersen, 9260 Gistrup 
Joachim Engstrøm Laursen, 9900 Frederikshavn Jonas 
Hansen, 9800 Hjørring

Jonas Nygaard Stiller, 9460 Brovst
Katharina Annette Ringgaard, 9460 Brovst
Kristian Erik  Kornum, 9690 Fjerritslev
Mikkel Bruun Tange, 7700 Thisted
Niclas Linnemann Christiansen, 9670 Løgstør 
Rasmus Brøndum, 9500 Hobro
Rasmus French Henriksen, 9240 Nibe
Robert Geerlings, 9610 Nørager

EUX 1 . HOVEDFORLØB

Anders Thorarins Jensen, 9900 Frederikshavn  
Cecilie Bisgaard Sørensen, 9362 Gandrup 
Daniel Detlef Albrecht, 9740 Jerslev J  
Emil Christensen, 9740 Jerslev J  
Emil Bollerup Christensen, 9352 Dybvad 
Frederik Emil Skov Villadsen, 9240 Nibe 
Henriette Jensen  
Isabella Cecilie H. Sørensen, 9740 Jerslev J  
Jakob Kjærgaard Hansen, 6973 Ørnhøj  
Jens Salling Uggerholm, 9240 Nibe 
Jeppe Knudsen, 9800 Hjørring 
Jeppe Vestergaard Yde, 9000 Aalborg  
Kasper Hartmann Christensen, 9700 Brønderslev 
Kasper Heilesen Nielsen, 9382 Tylstrup  
Kristian Ballebye, 9740 Jerslev J  
Kristine Freundlich Bloch, 9460 Brovst 
Mads Østergaard, 9000 Aalborg  
Mads Dam Poulstrup, 4242 Boeslunde  
Martin Poulsen, 9750 Øster Vrå  
Martin Brümmer Elgaard, 9000 Aalborg  

Mathias Bredgaard Myrup, 9670 Løgstør 
Mathias Husth Larsen, 9850 Hirtshals 
Mikkel Mouritsen Nielsen, 9310 Vodskov  
Nicklas Rahbek Jarndorf, 8520 Lystrup  
Nicolai Bak Jensen, 9000 Aalborg  
Niels Hyldgaard Nielsen, 9740 Jerslev J  
Niels Mark Andersen, 9541 Suldrup  
Nikolaj Klarskov Jakobsen, 9670 Løgstør 
Nikolaj Korsgaard Jensen, 9560 Hadsund 
Peter Risager, 9690 Fjerritslev  
Peter Aaen Myhren, 9310 Vodskov 
Philip Kjær Hansen, 9320 Hjallerup  
Pusle Wøbbe Christensen, 9700 Brønderslev  
Rasmus Hougaard Olesen, 9800 Hjørring 
Rasmus Müller Lind, 9460 Brovst
Simon Hansen, 9900 Frederikshavn 
Susanne Mejlvang Larsen, 9610 Nørager 
Thomas Hansen Pinstrup, 9800 Hjørring  
Thomas Risager Jensen, 9370 Hals 

PRODUKTIONSLEDER 

Isabella Cecilie H. Sørensen, 9740 Jerslev J  
Jens Agerdal, 9750 Øster Vrå  
Jens Juhl Christensen, 9760 Vrå  
Jens Leo Østervig Andersen, 7760 Hurup Thy  
Jeppe Vestergaard Yde,  9000 Aalborg  

Mads Østergaard, 9000 Aalborg  
Martin Brümmer Elgaard, 9000 Aalborg  
Pusle Wøbbe Christensen, 9700 Brønderslev  
Rasmus Müller Lind, 9460 Brovst
Torben Jess, 9870 Sindal 

AGRARØKONOM
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FRITID PÅ LUNDBÆK

KØKKENET

SOMMERCAMP SJOV PÅ LUNDBÆK

NY TRAKTOR

LUNDBÆK ANNO 1805
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KURSUS MED DYRLÆGE

DM I TRAKTORTRÆK

AGRARØKONOMER TIL LANDBRUG &  

FØDEVARERS DELEGERETMØDE
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