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FORLÆ
FORSTANDEREN HAR ORDET
Af Erik Poulstrup

En orientering omkring året, der er gået,
giver anledning til god refleksion. Hvordan
har året været, hvordan er det gået med
vores kerneopgave, at uddanne arbejdskraft til landbruget, og hvordan er det gået
med arbejdspladsen Lundbæk? Der er meget at glædes over, for det går godt. Der er
dog også noget, der gennem året har givet
anledning til eftertænksomhed.
Med reformen i 2015 ændredes forholdene for uddannelsens grundforløb. Det har
betydet, at hovedforløbene skulle omplaceres således, at 1. hovedforløb skal
ligge om efteråret og 2. hovedforløb om
foråret. De store forløb er derfor i år blevet rykket et halvt år, og vi har ”manglet”
undervisningen af et hovedforløb i 2018.
Da vores primære indtægtskilde jo er
taxametertilskud til undervisning af eleverne, har det også betydet en væsentlig
nedgang i indtægterne for året.
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Heldigvis har vi på skolen været godt rustet til dette – og har de økonomiske reserver til at understøtte en sådan kostbar
omlægning. Det har givet os anledning til
at kigge indad og træne evnen til at omstille os. Jeg synes, at vi er kommet godt
igennem denne proces, og alle medarbejdere har bidraget rigtig flot til, at vi
er endt, hvor vi er. Vi er mange erfaringer
rigere.
I skoven kan store grene brække af, og
hele træer kan vælte, når det stormer.
Det er trist at opleve, og selvom nyt spirer
frem, og der bliver plads til at plante nye
træer i lysbrøndene, giver det ærgrelse.
To træer væltede i 2018. Julie Mortensen (30) omkom i en trafikulykke i foråret
og Henrik Sørensen (59) døde pludseligt
umiddelbart efter sommerferien. Dette er
omtalt andetsteds.

ÆNGES

Vi tilpasser os hele tiden, og det er nødvendigt. Vores evne til at uddanne arbejdskraft er i høj grad intakt, og vi er
kendt for vores meget høje faglighed, og
den trivsel vi kan tilbyde de unge mennesker. Men vi uddanner for få! Vi har derfor
et stort fokus på rekruttering, og et arbejde er blevet gjort for at presse på, for at
der nu formuleres en uddannelsespolitik
for hele branchen. Vi skal have flere ind
på landbrugsskolerne, og vi skal uddanne
flere driftsledertalenter. Men uden hjælp
fra branchens aktører kan vi ikke lykkes
med det. Heldigvis er vi godt hjulpet, for i
Nordjylland er der stærke landbrugsinteresser, og ved fælles hjælp skal vi nok få
hævet søgeantallet til landbrugsuddannelserne. Vi er godt på vej men ikke helt
i mål. Endvidere oplever vi, at der sker
en brancheglidning for de faglærte landmænd, der søger til andre brancher, hvor
der er højkonjunktur.
For andet år i træk har vi afholdt en stor
og succesfuld sommercamp. Vi er aktive
på de sociale medier og har generelt
en aktiv og udadvendt profil. De mange
gode medarbejdere løfter en stor opgave
som skolens ambassadører. I august steg
antallet af grundforløbselever, så det var
dejligt at opleve medvind.
På efteruddannelsesområdet har vi også
oplevet stor fremgang. Vi forventer, at vi
når den højeste kursusaktivitet i nyere tid,
og det er rigtig positivt. For når arbejdsmarkedet er under pres, og erhvervet
mangler hænder, er det glædeligt, at vi

har så mange kursister, der ønsker faglig
ajourføring og kompetenceløft. Jeg tror, at
det er en stor fordel for os som skole, at vi
har en så stærk position på AMU-området,
og det vil vi gerne fastholde.
For tredje gang har vi gennemført undervisning af folkeskoleelever i almene fag
som dansk, matematik og engelsk, hvor
folkeskolen selv har opgivet. Vores pædagogik og tilgang til de unge kan fastholde
dem, og de genvinder lysten til læring. I
disse unge får vi nogle gode fortalere for,
hvorfor det er så meningsfyldt at tage en
landbrugsuddannelse. Vi har igennem
året fået henvendelse fra andre skoler,
der har hørt om dette forløb, og det er en
spændende og givende opgave at løse.
Vores samarbejde med landbrugsskolen i
Stavanger i Norge er blevet endnu stærkere i dette år. Vi har igen haft norske
elever hernede på besøg, og vi har haft
to forløb oppe og besøge deres skole.
Det er vigtigt, at vi lærer de unge elever,
at verden er stor, og at de skal være nysgerrige på det, der er anderledes. Det kan
der være meget læring i.
Ja, der er meget, der går rigtig godt og
mange ting, vi i fællesskab lykkes godt
med – også selvom der er udfordringer.
Jeg håber, at årsskriftet giver et lille indblik i året, der er gået, og at det fastholder interessen for det, som skolen bygger
på. Jeg håber også, at det giver anledning
til spørgsmål og nysgerrighed og en lang
række gode samtaler.
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SOMMERCAMP 2018
Af Laura Lassen Meier

Tirsdag den 7. August, kunne vi for anden
gang åbne dørene til SommerCamp. I år
bød vi 54 friske drenge og piger velkommen. Tirsdag morgen stod de klar, til at
blive indlogeret på skolens værelser og
sige farvel til mor og far. De kunne se
frem til tre dage fyldt med aktiviteter,
gårdbesøg og landbrugsoplevelser.
Den første formiddag gik med ryste-sammen aktiviteter og introduktion til skolen.
Vi var så heldige, at Jens fra Kibsdal Avl
kom med en hestetrailer med små grise,
som deltagerne fik lov til at holde og
høre om. Imens alle var meget interesseret i grisene, kom TV2 Nord og lavede et
indslag, som kom i fjernsynet samme aften. Alt sammen var til meget stor glæde
for vores SommerCamp deltagere, deres
forældre og ikke mindst skolen. Dagen
blev afsluttet med blandselv-slik, biograf
og hygge.
Onsdag startede med morgengymnastik
og løb i skoven. Deltagerne skulle blandt
andet lave pizza, som vi spiste til middagsmad. Over middag stod det på besøg
ved Bejstrup maskinstation og Drastrup
Svineavl – til stor begejstring for deltagerne. Inden aftensmaden blev der tid til
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vandkamp. Aftenen sluttede med fiskeri i
voldgraven, hvor der endda blev fanget
to fisk. Imens hyggede de knap så fiskeinteresserede sig med diverse spil.
Torsdag og dermed den sidste dag på
Campen startede med morgengymnastik
og en omgang rundbold. Formiddagen
gik med et kvægbesøg, hvor deltagerne
fik en rundvisning. Eftermiddagen stod på
”Landmands OL”. Her blev der dystet i alt
fra Dæk-kast og trillebør-løb til malkekonkurrence.
Campen sluttede med en Høstfest for alle
deltagere, deres forældre og søskende.
Køkkenet havde lavet lækker mad til
både store som små. Inden deltagerne
forlod skolen, fik de alle et diplom som et
bevis på at de havde deltaget i SommerCamp 2018.
SommerCamp 2018 var et fantastisk arrangement, og både lærere og hjælpere var
glade, da de tog hjem – rige på oplevelser.
SommerCamp er kommet for at blive, og
de unge mennesker kan godt begynde at
glæde sig til SommerCamp 2019 – for det
gør vi!

ÅRSFEST
I ELEVFORENINGEN

LUNDBÆK

2019

8. FEBRUAR 2019

Elevforeningen inviterer
igen i år til ÅRSFEST
Vi mødes i spisesalen 18.00, hvor
køkkenet har tilberedt en lækker
menu. Pris for denne er kr. 125,(tilmelding er nødvendig).
Tilmelding: https://elevforeningen.
nemtilmeld.dk/11/
Efter maden afholdes den årlige
generalforsamling og stand-up show
med komikeren, Heino Hansen.
Herefter fortsætter festen i hallen.
Festen er for tidligere og nuværende
elever med påhæng.
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FORLÆ
6 MÅNEDER I FRANKRIG
Af Ane Grete Frandsen, EUX årgang 2015

Jeg havde længe vidst, at jeg ville ud
og rejse, for at se verden og opleve noget anderledes landbrug, end det vi
kender hjemme i Danmark. Landet blev
Frankrig, seks måneders praktik, efter
1. Hovedforløb.
Simmental og Aubrac
Gården jeg arbejder på har 45 malkekøer, og er i dette område, en gennemsnitlig størrelse for malkekvægbesætninger. Dertil er der opdræt og opfedning
af tyrekalve. Dog foregår opdrætten og
opfedningen på en anden gård, som ligger 75 km, fra hvor jeg befinder mig til
dagligt. Malkekvægene er Simmental
og Aubrac, som er meget typiske malkekvægsracer, der bliver benyttet i regionen Aubrac, som jeg bor i. Da der er
tale om to kødkvægsracer, giver de ikke
så meget mælk, som vi ellers stræber
efter hjemme i Danmark. Simmental køerne giver i gennemsnit 5.500 kg mælk
pr. år. Hvorimod Aubracerne er helt nede
på omkring 2.500 kg mælk pr. år. Men
Aubrac-kvæget har en helt særlig plads
i hjertet på befolkningen i regionen, og
der er derfor mange, som benytter sig af
denne race. Derudover er der selvfølgelig en super kødkvalitet, når de har udtjent deres pligt som malkeko.
Ekstra krav til landmanden
Mælken leveres til et nærliggende mejeri, hvor der produceres velkendte oste.
Dette har givet nogle ekstra krav til
landmanden, som han skal opfylde for
at kunne levere til netop dette mejeri.
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F.eks. må køerne ikke fodres med ensilage, de får derfor kun hø og kraftfoder
bestående af: hvede, rug, ærter, majs og
rapspiller. Derudover er der ekstra skærpede krav omkring indholdet af bakterier i mælken. Det skyldes, at under osteproduktionen opvarmes mælken kun til
35C og bliver dermed ikke pasteuriseret.
Det er derfor vigtigt, at bakterieindholdet i mælken hverken er for højt eller
for lavt, i forhold til den naturlige proces,
der sker under lagringen og modningen
af osten. Ud over hø og kraftfoder går
køerne på græs i perioden maj til oktober, hvor de går på græs døgnet rundt.
Disse krav er med til at hæve prisen væsenligt på mælken.
Dagligdagen i Frankrig
Jeg kom herned for at passe den daglige
drift, da deres kostald plus lade til opbevaring af hø brændte. Dette har selvfølgelig resulteret i en del ekstra arbejde,
både i form af mere håndkraftarbejde,
men ogsåved at arbejdsgangene nu tager væsentlig længere tid. Mit daglige
arbejde går ud på at stå for malkningerne morgen og aften, som tager mellem 2 ½ til 3 timer. Derudover står jeg for
pasning og fodring af kalve, blanding af
kraftfoder, som foregår med spande og
trillebøre.
Malekrobotter eller gamle traditioner?
Generelt for landbruget hernede er der
meget stor forskel på, om man forsøger
at gøre det så automatisk og simpelt så
muligt med malkerobotter, eller om man

ÆNGES

forsøger at holde de gamle traditioner
og vaner ved lige, med at malke køer
med håndkraft i bjergene. Franskmændene går meget op i mad og god madkvalitet. De får varm mad både til frokost
og aftensmad, som oftest består af grøntsager dyrket i egen køkkenhave og ellers
lokalt producerede varer.

En rejse for livet
Det har helt klart været en rejse for livet at være i Frankrig i 6 måneder, med
en anden kultur og mentalitet end den vi
kender i Danmark. Bestemt en oplevelse
jeg aldrig vil have været foruden. Det kan
klart anbefales at tage ud i verden og se
sig omkring og få en masse oplevelser og
erfaring med hjem i kufferten!
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JUBILÆUMSDAGEN
Af Bent Laier

Lørdag den 26. maj mødtes cirka 100 tidligere Lundbæk-elever på deres gamle
skole, for at fejre deres jubilæum som
elev. En dag som mange havde glædet sig
til. Vejret og stemningen var upåklagelig
og omgivelserne helt maleriske, da jubilarerne samledes foran hovedbygningen.
Der var dog overraskelser at spore i jubilarernes ansigter under processen med
at finde ”de gamle venner” fra holdet.
”Gud hvor var de (vi) dog kommet til at se
gamle ud”, kunne man næsten fornemme
tankerne gik på.

Hurtigt blev alt dog som for 10 - 20 - 25
- 30 - 40 - 50 eller sågar 60 år siden. Personlighederne havde nemlig slet ikke
ændret sig. På denne jubilæumsdag, er
der ikke fastlagt et stramt program. Jubilarerne går rundt omkring på skolen og
ser, hvad der er sket af ændringer, siden
de sidst var på skolen. De lægger vejen
forbi deres gamle klasselokale og får en
god snak med hinanden samt tidligere og
nuværende lærer. Som det hør og bør sig,
dannede spisesalen ramme om en lækker frokost. Erik bød alle velkommen og
holdte et oplæg omkring Lundbæk anno
2018.
8

Denne dag er en oplagt mulighed for at
udveksle, hvad livet har budt på - både af
sorger og glæder – siden jubilarerne sidst
har været på Lundbæk.
Specielt 30 og 50 års jubilarerne var
mødt talstærkt op og havde lavet et godt
forarbejde, for at finde så mange ”gamle”
klassekammerater som muligt. Skolen
har desværre en stor udfordring med at
finde adresserne på de ældste jubilarer,
hvorfor det er en stor hjælp, når nogle
aktive fra holdene hjælper med at sprede budskabet. Dette års jubilæum blev
afholdt for de årgange, der afsluttede
deres uddannelse som faglært.

10 ÅRS JUBILARER

20 ÅRS JUBILARER

Jubilæum 2019
Næste års jubilæum afholdes lørdag
d. 1. juni 2019. Her inviteres alle
Modul 2/Driftsledere/2. Hovedforløb med
afgangsår:

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 afgangs år, så sørger
vi for, at du modtager en invitation til
næste års jubilæums-træf på Lundbæk.

10 års jubilæum: Årgang 2008/2009
20 års jubilæum: Årgang 1998/1999
25 års jubilæum: Årgang 1993/1994
30 års jubilæum: Årgang 1988/1989
40 års jubilæum: Årgang 1978/1979
50 års jubilæum: Årgang 1968/1969
60 års jubilæum: Årgang 1958/1959
25 ÅRS JUBILARER

30 ÅRS JUBILARER

40 ÅRS JUBILARER

50 ÅRS JUBILARER

60 ÅRS JUBILARER
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NYT FITNESSCENTER
Af Laura Lassen Meier

Det er en kendt i landbruget, at hver eneste gang man tager på skoleophold, ryger
der et par kilo ekstra på sidebenene. Vi
er jo så privilligerede her på skolen, at vi
får serveret lækker mad flere gange om
dagen. Men for at det ikke skal løbe helt
løbsk på vægten, har skolen tænkt ud af
boksen.

mest i vægt, og hvem der skal tilbringe
lidt mere tid i fitnesscenteret. På det
store gulv er der placeret motionscykler,
løbebånd, romaskiner, stepbænke og diverse træningsredskaber. Disse faciliteter blev skelsættende for mig, da jeg fik
trænet mig op til at kunne løbe mit første
halvmaraton.

I sidste Årsskrift blev det nævnt, at der
var et nyt fitnesscenter i vente. Den gamle gymnastiksal i Ugle-bygningen har
nemlig fået en overhaling og danner nu
ramme for vores splinternye fitnesscenter. Lokalet stod klar i starten af januar.

For mig selv blev dette et godt sted at
få brugt den energi, man ikke fik brugt i
hverdagen. For når man kommer fra at
arbejde til at sidde på skolebænken, rykker man sig ikke længere end fra klasselokalet til spisesalen – flere gange om
dagen. Så næsten hver eftermiddag eller
aften, har jeg lagt vejen forbi fitnesscenteret, enten sammen med nogle klassekammerater eller alene.

Til den gamle scene blev der købt spinningscykler, og de blev indviet af AØ’erne
17/18. De havde fastlagt, at de ville mødes hver onsdag kl. 16.15, og alle dem
som havde lyst kunne komme og være
med. Under scenen er de gamle vægte
og udstyr dertil placeret. Det har givet rig
mulig for at få afgjort, hvem der kan tage
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Det er et godt tiltag fra Lundbæk, som
skal blive brugt meget i fremtiden – både
i undervisningen, i fritiden eller for at dyste mod ens kammerater.

AT VÆRE DE FØRSTE EUX’ERE
FRA LUNDBÆK
2018 var året hvor eleverne på den første
EUX-årgang, afsluttede deres uddannelse.
Den 21. juni 2018 flaskede det hele sig i
den afsluttende eksamen for den første
EUX-klasse på Lundbæk. Denne dag var
vi ni nervøse og spændte elever, som én
efter én kom ud af eksamenslokalet på
Lundbæk. Tilsvarende kunne vi, i takt
med at vi afsluttede vores sidste eksamen, én efter én mærke den underlige
følelse af at springe i tiden. For da man
trådte ud af lokalet, og fik sin hue på, føltes det slet ikke som om, at der var gået
knap fire år, siden man startede på EUXuddannelsen på skolen. Det føltes nærmest uvirkeligt nu at stå der, med beviset
i hånden og huen på hovedet, men det
var nu alligevel en fantastisk følelse.
Samme dag som sidste eksamen, havde vi
dimission. Det var en speciel aften, men
også lidt underlig, for nu skulle vi jo sige
farvel til skolen for nu. Familie og nær-

Af Rasmus Larsen

meste til de dimitterende var samlet, og
vi havde en hyggelig aften. En god uges
tid efter dimissionen, kom vi forbi skolen
i en veteranlastbil, som vi havde lejet til
at køre Nordjylland tynd i på en dags tid.
Dette er formegentlig den største og sjoveste oplevelse, jeg har taget med mig
fra den afsluttende tid, og den oplevelse
som jeg vil huske mange år frem.
Fire år var gået med slid og slæb, både
med lektier og større afleveringer fra Erhvervsskolerne i Aars og derudover projekter samt andre praksisnære øvelser og
opgaver fra Lundbæk.
På trods af udfordringerne føler vi selv,
at vi klarede os godt igennem årene. En
af de væsentligste grunde til at vi klarede os godt, var det gode sociale bånd,
vi hurtigt fik skabt i klassen og med de
andre elever på skolen. Det sociale bånd
var med til at løfte ens humør, både i og
udenfor skoletiden.
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Af Søren Ejnar Madsen

Torsdag 21. juni 2018 var en speciel dag.
Danmark spillede mod Australien under
VM i fodbold, og Australien udlignede
Danmarks 1-0 føring på et VAR-dømt
straffespark. Selvom jeg vel kan betegnes som ”lidt over middel” fodbold-interesseret, var det dog ikke VM-kampen,
der havde mit fokus dén dag. Det havde
derimod en flok unge nyuddannede EUXlandmænd, som den dag havde deres allersidste eksamen, og som de første EUXstudenter dimitterede fra Lundbæk.
Siden august 2014 havde jeg qua min
rolle som EUX-forløbsansvarlig haft
fornøjelsen af at følge de ni elever
tæt. Det er altid en speciel og glædelig oplevelse, at følge en flok umodne
og generte 16-årige elever på deres
fire år lange rejse gennem uddannelsen med skoleophold og forskel-
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lige praktikforløb – og når rejsen så er
forbi, at se dem som (næsten!) voksne
uddannede landmænd.
For EUX-eleverne fylder skoleopholdene
lidt mere end praktikforløbene, idet eleverne undervejs tager en række fag på
gymnasielt niveau sideløbende med, at
de gennemfører uddannelsen til faglært
landmænd. Og det er faktisk en hård omgang, at skulle tage to uddannelser på
én gang. Skoleopholdene er ret komprimerede og mere end halvdelen af tiden
har de deres gang på HTX-afdelingen på
Erhvervsskolerne i Aars, hvor der undervises i de gymnasielle fag.
EUX uddannelsen er en forholdsvis ny
opfindelse, og da Lundbæk startede i
august 2014, stod vi altså med et helt nyt
produkt. Med nye produkter er det altid

I MÅL
sådan, at de skal videreudvikles, og netop
det første hold oplevede gennem deres
uddannelsesforløb flere ændringer undervejs. Praktikperioderne blev ændret,
de blev i perioder undervist sammen med
landbrugsmaskinmekanikere og halvvejs
i deres uddannelse kom der fra Undervisningsministeriet en ny bekendtgørelse
for EUX. Altså til tider et lidt fortumlet
forløb, men eleverne skal roses for deres
omstillingsparathed.
For at EUX-uddanelsen kan lykkes, er det
nødvendigt med et godt samspil mellem
de to skoleverdener – i dette tilfælde Erhversskolerne, Aars, og Lundbæk. Der skal
selvfølgelig arbejdes sammen rent administrativt, men også pædagogisk var der flere gode eksempler på samarbejde. Et helt
konkret eksempel på dette, var det såkaldte Eksamensprojekt, hvor eleverne gik til
eksamen i et selvvalgt landbrugsrelevant
emne og gymnasiefaget Biologi. Til eksa-

men var både lærere fra Lundbæk og Aars
repræsenteret, og det var en ren svir at eksaminere eleverne i landbrugsemner, som
de havde behandlet på et højt biologisk
niveau. Eksamensprojektet er efter min
mening ”blomsten af EUX-uddannelsen”.
Også på EUX-uddannelserne prioriterer
Lundbæk studieture højt, og takket være
elevernes egen snarrådighed lykkedes det
dem faktisk at komme af sted på tre længerevarende studieture, selvom de komprimerede skoleforløb faktisk ikke tillod
det. Jeg var så heldig at være med på alle
turene, og jeg tænker med glæde tilbage
på nogle rigtig gode ture. Bl.a. husker jeg
en fodboldkamp på det store San Siro stadion i Milano, en vild afbrænding af en
sukkerrørsmark i Florida og en særdeles
udbytterig fisketur i havet ud for Miami.
Formålet med studieturene er naturligvis
ikke at fange store fisk, men selvfølgelig
at hente værdifulde internationale indtryk
og erfaringer. I den sammenhæng er det
skønt at se, at flere EUX-elever vælger at
afvikle praktikforløb i udlandet.
Tilbage til torsdag 21. juni 2018. Alle elever bestod den afsluttende landmandseksamen, alle fik hue på og om aftenen
blev der traditionen tro holdt afslutningsfest med deltagelse af elevernes familier.
En rigtig go’ dag! Afslutningsvis vil jeg udtrykke min største respekt for de ni elever, som den dag blev færdige med deres
EUX-uddannelse.
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LANDMAND SOM NATURFORVALTER
Af Gitte Larsen

I Danmark er der mange typer spændende natur, som skal plejes, hvis ikke det
skal forsvinde. Det kan være overdrev,
kær, mose, strandenge og hede osv. Alle
naturtyper som har en stor naturværdi.
På Nordjyllands Landbrugsskole er vi
helt sikre på, at dem der bedst kan passe
disse områder, er landmænd med interesse for og viden om naturpleje.

De sidste par år, har der været et stort
politisk fokus på en række konkrete indsatser for at styrke naturforvaltningen og
”Naturpakker”. I Efteråret 2017 kom der
en mulighed for at søge om nye uddannelsesforløb, der kunne få flere elever
på erhvervsuddannelserne. Idéen var at
kombinere disse to indsatser, og derfor
sendte vi en ansøgning til undervisningsministeren om, at oprette et nyt speciale
på 2.hovedforløb, ”Landmanden som Naturforvalter”. Som den eneste landbrugsskole i landet kan vi derfor udbyde dette
nye speciale på 2. hovedforløb. Noget
helt særligt er, at du kan optages på 2.
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hovedforløb ”Naturforvalter” både fra
markpraktik og fra husdyrpraktik, bare
interessen er der. Hold starter februar
2019 og skoleforløbet er 20 uger.
Specialet er for dig, som gerne vil have
fokus på husdyr, som naturpleje eller
plantedrift med fokus på forvaltning af
naturen. Specialet er det eneste sted, hvor
du har mulighed for at kombinere husdyrproduktion, planteavl og naturpleje.
Der vil være fokus på kødkvæg, afgræsning af naturområder og pleje af bevoksninger i naturen. Vi fastholder det høje
faglige niveau fra 2. hovedforløb med
husdyranatomi og fysiologi, avl og reproduktion, sygdomme og sundhed, men
med fokus på kødkvæg og andre dyr, som
kan bruges til naturpleje. Der undervises
i foderproduktion, håndtering og opbevaring af foder samt fodringsprincipper.
Emner som adfærd, dyrevelfærd og etik
i husdyrhold er en naturlig del af undervisning, ligesom emner om lovgivning,
arbejdsmiljø og produktionsstyring indgår. Du får kendskab til de forskellige
naturtyper, og hvordan de beskyttes og
plejes. Der vil være samarbejde med flere
kommuner og Naturstyrelsen i undervisningen. Der bliver ekskursioner til gode
naturplejeprojekter, producenter og landmænd, der har naturpleje som driftsgren,
så vi kan opleve naturforvaltning i praksis.
Vi starter første hold ultimo januar, så
hjælp os gerne med at sprede budskabet
til mulige kommende elever.

IDRÆTSDAG
Af Jens Leo Østervig Andersen

Tirsdag den 8 maj var der idrætsdag på
Lundbæk. Uglerådet havde taget initiativ
til, at hver klasse fik udleveret t-shirts til
lejligheden, så der blev lagt op til, hvem
der skulle have håneretten til den efterfølgende temafest om aftenen. Der var
fælles opvarmning på græsplænen inden konkurrencerne gik i gang. Der var
mange forskellige discipliner lige fra
hegnssætning, paintball, rodeotyr og til
borddækning.

deltagere og dommere. Der var god opbakning fra alle klasser, så det var en rigtig god dag, hvor man så sine skolekammerater og lærere fra en anden side.
Da dagens dyster var overstået, var det
tid til, at man lige kunne slappe lidt af i et
par timer, inden der var udklædningsfest
om aftenen. Her var der stor spænding
om, hvem der havde fået flest point i løbet af dagen.

Vejret viste sig fra sin gode side, så der
var godt humør og brede smil både hos

15

GIK
N
E
R
U

T

IEN

TI

ÆN
L RUM

Af Winni Stefanie Slot Andersen
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Studieturen for Produktionsledere gik igen
i år til Rumænien. Vi var atten elever, der
d. 31. maj tog afsted sammen med Mogens
Toft og Lars Thrane. Efter en flyvetur fra
Aalborg over Amsterdam og til Rumænien,
mødte vi den første sproglige udfordring,
da vi ikke kunne finde vores bus og ikke
kunne søge hjælp, da ingen i Rumænien
forstod engelsk. Da vi endelig fandt bussen gik turen til hotellet, hvor vi blev indlogeret og efterfølgende kom på rundvisning i nærområdet af Mogens. Her fik vi
fremvist handlemuligheder og spisesteder.

På tredjedagen var vi ude og besøge
planteavl, som var drevet af en dansk
landmand, der havde valgt at rykke rødderne op i Danmark og flytte til Rumænien, hvor han nu har stiftet familie. Da
besøget var ovre, tog han os med ind til
den lokale by, hvor der lå en restaurant.
Her fik vi serveret rumænsk mad. Om eftermiddagen gik turen op i bjergene for
at besøge en vinproducent, hvor vi var på
rundvisning i hele produktionen og derefter vinsmagning, hvor vi fik mulighed for
at købe nogle af deres vin med hjem.

Andendagen gik turen ud på en kvæggård, som blev drevet af en israeler og efter israelske principper. Efter besøget gik
turen ud til en saltmine, hvor vi blev kørt
flere kilometer ned i bunden af et bjerg i
en meget tvivlsom bus, som primært var
lappet sammen med gaffatape.

På fjerdedagen var vi på rundvisning i
det imponerende Parlamentets Palads,
tidligere kaldt Folkets Hus, som er verdens næststørste bygning. Efter besøget
kørte vi hen, hvor der var en masse specielle spisesteder, der tilbød alle slags rumænsk mad, men vi blev alle hurtigt eni-

ge om, vi skulle have noget vi kendte og
endte alle sammen på Hard Rock Cafe.
På femtedagen var vi ude og besøge Premium Pork, som også blev drevet af en
dansker, der også var flyttet fra Danmark
til Rumænien. Nogle af eleverne var på
rundvisning inde i stalden, imens de øvrige elever fik en rundvisning ude og ved
maskinerne. Da besøget var færdig, vendte vi bussen mod deres fodercentral, hvor
vi bl.a. kom ind og så deres laboratorium,
som testede alle de varer, der blev brugt
til svinefoder. Den sidste dag, inden turen
gik tilbage til Danmark, var vi ude og besøge to store planteavlere. Her så vi på
maskiner og hørte, hvordan den daglige
drift foregik. Dagen gik ikke helt efter
planen. Efter det første besøg var ovre,
skulle vi over og se råvarelageret, men

kun tre km fra gården brød bussen sammen, og vi måtte gå tilbage igen. Vi ventede tre timer på en ny bus, der kom helt
fra Bukarest. Da bussen kom, blev vi kørt
ud til den sidste planteavler, hvor der
ventede os pizza, der var blevet en smule
kolde pga. vores forsinkelse med bussen.
Men vi fik en meget inspirerende rundvisning af en dansk mand, der har formået
at integrere sig i et andet samfund.
Turen til Rumænien var virkelig spændende og gav os indsigt i, hvordan landbrug også kan drives under andre regler
og forhold. Det var både fagligt og kulturelt en øjenåbner for os alle, og vi siger
mange tak til både Mogens Toft og Lars
Thrane for at have arrangeret en så god
tur for os.
’’Vi kan konstatere, det har været en
rigtig HAN tur’’ – PL 2018
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TUREN GIK TIL USA
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Af Rasmus Larsen

En kold mandag morgen tilbage i marts
2018 drog 1. & 2. årgang EUX mod USA,
nærmere betegnet staten Florida.
Med enkelte mellemlandinger varede det
ikke længe, før vi landede i en af Miamis
lufthavne. Her mødtes vi med en guide,
som skulle vise sig at være en fantastisk
én af slagsen, nemlig en god ven af Lundbæk – gode gamle Charlie.
Efter vores ankomst til Miami, kørte vi til
Homestead, som ligger lidt sydvest for
Miami. Her overnattede vi på et Best Western hotel og fik sovet den værste jetlag
væk. Efterfølgende gik vores tur ud på en
lokal farm, hvor der dyrkes grønne bønner til konsum. Det var spændende og
anderledes at se, hvordan bønnerne blev
håndplukket og håndpakket.
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Dagen derefter gik turen til The Everglades, som er et utrolig stort uberørt
sump-/naturområde. Her så vi masser af
alligatorer og andet vildt. Vi fik også en
tur på en såkaldt ”airboat” rundt i et lille
hjørne af området - en fed oplevelse!
Denne oplevelse blev dog dagen efter
overgået af en anden oplevelse. Her besøgte vi nemlig et familielandbrug med
bl.a. sukkerrørsproduktion. I USA må
man brænde det overskydende organiske materiale på sukkerrørsmarkerne af,
og kravene var denne dag opfyldt, så en
”impulsiv” afbrænding af en af markerne
var en vild oplevelse for såvel ansatte på
farmen, som for os elever!
Turen gik herefter mod Tampa. Undervejs gjorde vi et stop ved en kødkvægs-

og frugtproducent. Her så vi de store
arealer som kvæggene afgræssede og
smagte på friskplukkede appelsiner. En
sand fornøjelse at se og smage.

Efter en god rundtur i staten Florida, USA
gik turen mod slutpunktet nemlig Miami.
Her skulle vi overnatte to nætter på et
fantastisk hotel lige op ad stranden.

Da vi havde overnattet i Tampa, kørte
vi mod Kennedy Space Center. Kennedy
Space Center var en fantastisk oplevelse, fordi man fik et utrolig godt indblik i,
hvor meget der er sket med rumfart, og
hvor stort det egentlig er blevet at rejse i
rummet. Derudover var der mulighed for
at se hvor rumfærgerne og andre raketter affyres.

Vores sidste hele dag i USA gik med en
fisketur for nogen, mens andre tog på en
shoppetur. På fisketuren blev der fanget
mange forskellige fisk, størstedelen af
dem var tun, dog ikke de blåfinnede af
slagsen – desværre. Vi havde en fantastisk tur til staten Florida, en tur som helt
klart kan anbefales!

MIAMI
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BESØG FRA KENYA
Af Bent Laier

2018 blev året, hvor der blev lidt tid til
at udvikle nye opgaver. Et af dem blev at
udbyde et dairy farming kusus til et hold
kenyanere. En opgave som Natasja og jeg
fik. Erik har kendskab til landet og deres
landbrug fra hans tid i Kenya. Et konsulentfirma fik opgaven med markedsføringen mm. Det endte med 17 kursister sidst
i maj. En god blanding af mælkeproducenter, mejerister, rådgivere, dyrlæger,
mm og områdets governor.
I forhold til kursisternes ønsker, lavede
vi et ugeprogram med dansk mælkeproduktion. Ønskerne var forarbejdning af
mælk, fodring, avl, slagtekalve, staldsystemer og maskiner. Kursisterne havde
kendskab til Præstbro Maskiner gennem
et Danida projekt, hvorfor et besøg der
var på ønskelisten.
Det blev en meget spændende og udfordrende uge. Vi måtte hurtigt sande, at vi
havde lavet programmet for stramt. Vores første besøg fik ud til Allan Sørensen
som har 220 køer og fire robotter. Besøget havde jeg planlagt til to timer, men
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det tog ca. det dobbelte, og jeg måtte
konkludere at vi burde have sat hele dagen dagen af her. Aldrig har jeg oplevet
så stor en spørgelyst, og interesse af alle
detaljer i produktionen. Således måtte vi
justere programmet gennem hele ugen,
og samtidig lave nogle meget lange dage.
Vi var heldige at Arla hentede mælk, og
biogassen hentede gylle, mens vi var der.
Senere på ugen besøgte vi således både
biogasanlægget og mejeriet. Mejeriet fik
deres energi i for af metangas fra biogassen. Det gjorde stort indtryk, at cirklen på
den var sluttet på den måde.
Det blev en meget spændende uge på
Lundbæk. At arbejde med landmænd
med en helt anden indgangsvinkel og syn
på erhvervet har givet mig meget. Vi lærte meget af hinanden. En ting jeg bemærkede kursisterne undrede sig over, var
hvor få der arbejder med landbrug i forhold til produktionensstørrelse. Et godt
og spændende tiltag, vi agter at gentage.
Til slut vil jeg ønske læsere en glædelig
jul og godt nytår.

SEMINAR MED
LANDBRUG & FØDEVARER
Den 17. september mødtes alle landbrugsskoler til et uddannelsesseminar på
Lundbæk for at drøfte landbrugsuddannelserne med formandskabet for Landbrug og Fødevarer, Martin Merrild og
Lone Andersen.
Lundbæk var rammen for dette arrangement, fordi bestyrelsesformand Bøje
Pedersen og forstander Erik Poulstrup
gerne ville invitere til en tættere dialog
om, hvilket produkt landbrugsskolerne
skal levere, og hvordan vi sikrer en større elevtilgang til skolerne. Prognoserne
viser, at der på landsplan kommer til at
mangle 350 ekstra grundforløbselever i

Af Erik Poulstrup

de kommende tre år og 100 ekstra agrarøkonomer. Disse prognoser er lavet af
Foreningen Danske Landbrugsskoler.
Det er helt afgørende, at der kommer
en fælles uddannelsespolitik, for at vi
kan lykkes med vores udfordringer, og
formandskabet fra L&F er nu gået i gang
med at formulere denne, bl.a. med indspil
fra landbrugsskolerne. Herudover blev
man enige om, at der skal være et stærkt
erhvervsfagligt fokus i et nyt større projekt omkring rekruttering af arbejdskraft.
Axelborg arbejder derfor videre med
udfordringerne, og de gode indspil som
seminaret leverede.
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KVALITETSMIDLER
Af Maren Jensen
TIL NYE MØBLER og Cecilia
Vanggaard

I starten af året blev vi uventet tildelt et
ekstra tilskud til kvalitetsløft. Tilskuddet
blev udmålt, som en del af en politisk aftale. Det drøftedes i bestyrelsen, hvad de
ekstra midler skulle bruges til, og hurtigt
blev man enige om, at de skulle gå til
bedre møbler i fællesområdet og i området, hvor vores lektiehjælp tilbydes.
Lektiehjælp tilbydes som et frivilligt tilbud efter klokken 16.00, primært til elever, der har faglige vanskeligheder, eller
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har en opgave, der driller. Derfor syntes,
vi at rammer for denne indsats skulle
nyde godt af den ekstra bevilling. Nogle
elever kommer i lektiecafeen, fordi det er
et hyggeligt sted at opholde sig.
De nye møbler bliver flittigt brugt og vi
har fået lektiehjælpen samlet på området lige udenfor lærerværelset, hvilket er
både til gavn for elever, aftenvagter og
undervisere.

NYT FRA AMU
Af Cecilia Vanggaard

Som noget nyt i år har Nordjyllands landbrugsskole udbudt AMU kurset: Pasning
og fodring af husdyr 1 & 2. Kurset er delt
op i en første og anden del, der henholdsvis tager to uger hver.
Første del af kurset lå i foråret og anden
del efter sommerferien. Det viste sig, at
alle de tilmeldte til kurset var integrationsborgere, som var startet på den nye
uddannelse IGU (Integrations Grund Uddannelse). IGU-uddannelsen er en 2-årig
uddannelse bestående af praktik på et

landbrug, danskundervisning og AMU
forløb vedr. pasning af husdyr.
Vi bestræber os på, at kursisterne oplever en virkelighedsnær undervisning.
Hermed er der fokus på at koble teorien
til den praktiske erfaring, de har med
fra praktikken, således de får redskaber
med, der kan bruges i det videre arbejdsliv. Der har været fornuftig tilslutning
til kurset i 2018. Kurset udbydes igen i
starten 2019.
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16 elever valgte at bruge deres efterårsferie og to ugers undervisning på et praktikophold i Irland, og de kom hjem med
mange gode oplevelser, håndterede udfordringer ny indsigt i, hvordan der drives
landbrug i Irland.
Som skole, har vi ambitioner om at sende
flere elever på praktikophold i løbet af
uddannelsen, og derfor opfordrede vi
kommende GF1-elever til at skrive sig op
til et praktikophold i Irland. Resultatet
blev, at 16 elever i oktober måned fløj
til Dublin sammen med forløbsansvarlig
Lars Secher, og godt tre uger efter fløj retur med forstander, Erik Poulstrup, efter
en hyggelig aften og overnatning i Dublin.
Opholdet er arrangeret i samarbejde
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med organisationen ”Equipeople”, som
sørger for kontakt til passende praktiksteder i Irland. Eleverne har på forhånd
skrevet en ansøgning, hvor de fortæller
om dem selv og deres faglige interesser
og erfaring. Dette resulterede i praktikophold med malkekvæg, kødkvæg, får,
hest og naturforvaltning.
Eleverne blev placeret hos en Irsk familie, hvor de i tre uger var en del af fællesskabet. Der var således ikke andre
danske elever i nærheden, og der var
ikke fælles samling med de andre elever
i løbet af de tre uger. Vi ved de sociale
medier blev brugt flittigt. På den måde er
det blevet lettere at holde kontakt med
venner og familie, men ellers blev tiden
altså brugt med den nye familie – og der
blev talt meget engelsk.
Turen har ikke kostet eleverne noget, den
er primært finansieret af projektet ”Erasmus”, som er et europæisk uddannelses-
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program, som støtter muligheden for studie- og praktikophold i udlandet.
Hvad er udbyttet så af en tur som denne?
Inden afrejse har eleverne skrevet ansøgning, CV, og et ”motivationsbrev” til kommende praktikværter, og dette foregik
selvfølgelig på engelsk. Yderligere foretages sprogtest, for at se hvordan eleven
udvikler sproglige kompetencer under
opholdet. Efter opholdet skal den enkelte
elev beskrive oplevelser og udbytte. Deltagere på dette Irlandsophold yder således en ekstra indsats. Alt dette er med
til at styrke elevens fokus på engelsk og
egne evner.
En ting er at flytte hjemmefra, og bo på
skolen i hverdagen, noget andet er, at
man i tre uger er uden mors mad og vaskemaskine. Dette ophold, var helt væk
fra alt som man normalt er tryg ved. Det
hjælper den enkelte til at ”stå på egne
ben”, men det kan til tider også være
svært, for alt er nyt – og forældrene er
meget langt væk. Vi er dog helt sikre på,
at disse oplevelser er med til at styrke
den unges tro på at kunne selv, og dermed også få øget interessen for at tage
en del af de kommende praktikophold i

udlandet. Uddannelsen til landmand giver meget fine muligheder for at arbejde
i udlandet efter endt uddannelse, men i
praktikken mellem GF2 og HF1 og igen
mellem HF1 og HF2 kan praktikken helt
eller delvist tages i udlandet. Der er ligefrem mulighed for at tage løntilskud
med. Dette kræver dog, at praktikstedet
bakker op om denne mulighed.
Nordjyllands Landbrugsskole vil fortsat
integrere udlandsrejser på skoleforløbene. I 2018 har der været ture til Tyskland, Norge, Rumænien, Belgien og USA,
og disse ture giver eleverne mange oplevelser både fagligt og socialt. Suppleres
disse studierejser med praktikophold i
udlandet, så får vi uddannet kommende
landmænd med endnu større interesse
for samfundet omkring os, og med et syn
på Dansk Landbrug som en del af noget
større. Hvem ved, måske kommer eleverne også retur med nye ideer og tanker, og
som erhverv ønsker vi dette meget velkommen.
Vi glæder os allerede til at sende elever
afsted igen næste efterår.
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MINDEORD

Julie Brøndum Mortensen mistede livet
ved en motorcykelulykke på den tyske
racerbane, Hockenheim, lørdag den 31.
marts 2018. Julie arbejdede til daglig
som lærer på Lundbæk med svin som fagområde og underviste både i de almene
fag såvel som de produktionsfaglige fag.
Vi husker Julie, som en fantastisk dygtig
underviser, der værnede om sin faglighed
og sikrede, at der var styr på hendes ting
og aftaler.
Derudover var Julie en person, som både
kollegaer og elever holdt meget af. Julie havde et stort hjerte og tog et stort
socialt ansvar - også i forhold til skolens
svage elever, der havde det lidt svært engang imellem. Det kunne både være fagligt, men det kunne også være i forhold
til dem, der havde ondt i sjælen. Julie var
i sin rolle som underviser meget tydelig i
sine forventninger til eleverne. Det satte
eleverne stor pris på.
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Henrik Sørensen afgik pludseligt ved
døden natten til torsdag den 23. august
2018. Henrik var ellers raskmeldt fra en
tidligere alvorlig sygdom, men følgesygdomme havde svækket ham og han
overlevede desværre ikke en pludselig
forværring i sin tilstand.
Henrik arbejde til daglig som lærer på
Lundbæk, hvor han underviste mest på
lederuddannelsen, og i samarbejde med
kollegaer udviklede han Agrarøkonomuddannelsen på Lundbæk. Henrik formåede at få eleverne til at reflektere og
forholde sig nysgerrigt til ellers svære
problemstillinger. Henrik fik meget ros
for sin undervisning og var ofte vejleder
på større opgaver. Henrik havde en særlig interesse for europæiske forhold, og
planlagde engageret den årlige studierejse til Bruxelles for Agrarøkonomerne.
Henrik havde et stort menneskeligt overskud, som mange elever nød godt af.

Harry Hansen, tidligere landbrugslærer,
døde 81 år i december 2017. Harry Hansen var lansbrugslærer fra 1964 til 2004
og fratrådte ved sit 40-års jubilæum. Han
var uddannet cand.agro. og startede med
at undervise eleverne i de tekniske fag,
men kom hurtigt til at undervise i sit hovedfag nemlig kvægproduktion og kvægavl. I en lang årrække drev han samtidigt
”Volstedgård” i Halkær. Harrys praktiske
erfaring og teoretiske viden var et godt
fundament for hans virke som landbrugslærer. Hans engagement var altid i top,
hvilket bidrog til, at han var en særdeles
afholdt lærer på skolen. Harry har altid
været skolens og elevernes mand, og han
var altid parat til at støtte. Kort kan det
beskrives, at Harry forstod at forvalte og
formidle de værdier, som Lundbæk står
for. Som afslutning på hans karriere var
han medforfatter til bogen, Fra Herregård
til Landbrugsskole.
Vores tanker går til Julies, Henriks
og Harrys familier.
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PERSONALET PÅ LUNDBÆK 2018
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Erik Poulstrup

Tinne Sauer

Eigil Poulsen

Birgit Lauridsen

Anne Johansen

Poul Jacobsen

Hanne Hedegaard

Charlotte Thrysøe

Louise Bjarnason Bech

Ditte Hammershøj

Charlotte H Pallesen

Asger Jespersen

Bent Laier

Henrik Sørensen

Inge Merete Østergaard

Gitte Larsen

Gitte Søgaard

Pia Colding

Lars Secher

Natasja Rosendahl

Søren Staun

Ove Strøm

Søren Ejnar Madsen

Tine Hvidsing

Julie Mortensen

Maren Jensen

Mette Pinstrup

Mogens Toft

Davis Rytter Jensen

Mette Frederiksen

Cecilia Vanggard

Anne Jul Hauge

Lise Thomsen

Lars Thrane Jensen

Søren Baggesen

Lene Siewertz Poulsen

Finn Larsen

Majbrit Terkelsen

Ole Wisti Lassen

Finn Jensen

Allan Slot Mortensen

Mette Fylgraf

Elon Godiksen

Sonja Frederiksen

Gitte Kristensen

Tut Andersen

Sanne Hjorth Nielsen

Bente Melgaard

Lone Lasse Nis

Birthe Nielsen

Louise Binderup

Penille Andersen

Anne Jørgensen

Lotte Olsen

Dorte Nøhr
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LASSE CHRISTIAN ØSTERGAARD
ELEVFORENINGENS BESTYRELSE

Formand

Telefon: 60 64 66 05
Mail: lassestergaard@gmail.com
Adresse: Lærkevej 82, 9700 Brønderslev
Jeg hedder Lasse Christian Østergaard
og er 22 år og kommer fra Brønderslev.
Jeg blev faglært landmand i januar 2016,
hvorefter jeg læste til produktionsleder
og blev færdig i 2016 med svin som speciale. Jeg har taget alle skoleophold på
Lundbæk.

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, samtidig 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.

Til daglig arbejder jeg ved Thing svineproduktion i Hvilshøj ved Brønderslev,
hvor jeg passer slagtesvin og hjælper til
i marken.

JACOB STILLING
Telefon: 40 85 54 86
Mail: jacob.stilling@gmail.com
Adresse: Storegade 43, 9500 Hobro
Mit navn er Jacob Lybek Stilling, og jeg
kommer fra Vebbestrup ved Hobro. Jeg
bor sammen med min kone Maria, samt
mine tre børn Simone på 4 år, Sander på
3 år og Simon på 3 mdr. Til dagligt er jeg
Revisor ved Kvist og Jensen i Randers.
Her sidder jeg primært med udarbejdelse
af regnskaber, samt budgetter, planlægning mm. Som revisor, har jeg et stort ind-
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blik 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 af landmandsuddannelsen og 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

RASMUS LARSEN
Telefon: 51 18 44 96
Mail: rasmus.larsen213@gmail.com
Adresse: Brønderslevvej 94, Gærum, 9900
Frederikshavn
Mit navn er Rasmus Larsen, og jeg er 20
år gammel. Jeg blev i sommeren 2018
færdiguddannet som EUX-landmand på
Lundbæk Landbrugsskole og var dermed
en af eleverne i den første EUX-klasse på
Lundbæk. Jeg bor i en lille landsby omkring syv kilometer fra Frederikshavn. Jeg
har lige arbejdet som markmand på en
ejendom udenfor Øster Brønderslev med
1700 søer og 700 hektar. Jeg er lige p.t. i
Australien og arbejde på en større farm
hernede. Tidligere har jeg været elev på

Lundbæk, hvorefter jeg begyndte på Agro
Business Economist-uddannelsen. Denne
uddannelse afsluttede jeg i 2016, hvorefter jeg har arbejdet med økonomi siden.
Grunden til jeg sidder i elevforeningen på
Lundbæk er, at jeg gerne vil være med til
at gøre en forskel 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

Vrejlev Kloster ved Vrå, og 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
forholdsvis ny 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.

det frivillige arbejde vi laver for skolen.
Elevforeningen er med til at holde gamle
og nuværende elever sammen ved årsfesten, samt arrangementer der arrangeres i løbet af året. Det 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.
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JENS LEO ØSTERVIG ANDERSEN
Telefon: 26 27 84 74
Mail: jens:landmand@live.dk
Adresse: Fredensvej 3, 7760 Hurup Thy
Jeg hedder Jens Leo Østervig Andersen og
kommer fra Hurup. Jeg er 25 år og blev
færdig sommer 2018 med Agrarøkonom
på Lundbæk. Til dagligt arbejder jeg på
en kvæggård ved Thisted. Har mere eller
mindre kun arbejdet på kvæggårde, så det
var også mit speciale, da jeg blev faglært.
Jeg valgte at tage agrarøkonomen for at
åbne nogle muligheder for mig i frem-

tiden og samtidig lære noget mere om,
hvad der sker ude i verden i stedet for kun
på bedriften.
Jeg kan godt lide at give en ekstra hånd,
hvor der er behov. Har været til årsfesten
mange gange uden at have nogen indflydelse på hvad der skulle ske, men nu hvor
jeg er kommet ind i foreningen, kan jeg
være med til at bestemme, hvad der skal
gøres anderledes, og hvad der kører godt.
Det er fedt at være med til at have indflydelse og bidrage med det jeg kan.

PATRICK LYNDHOLM ANDERSEN
Telefon: 61 82 80 80
Mail: patrick_lyngholm@hotmail.com
Adresse: Nr. Skovsgaard 106, 9460 Brovst
Jeg hedder Patrick Lyngholm Andersen, er
24 år gammel og kommer fra Brovst. Jeg
kom en lidt alternativ vej ind i landbruget,
da jeg efter 9. klasse ikke helt kunne bestemme mig for, hvad jeg ville. Så 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 kombinerer 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 Agrarøkono32

men lige i rap og stod derfor færdig i juni
2017 med en masse teori, som jeg var klar
til at prøve af i praksis. Det gør jeg til daglig på Thustrup Gods i Skørping, hvor jeg
hjælper til med driften af ca. 900 hektar
planteavl og en produktion af 680.000
slagtekyllinger.
Jeg er med i elevforeningen, fordi jeg altid
har sat stor pris på det sociale sammenholdder 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 års skolegang kommer til at kende.

LAURA MEIER LASSEN
Suppleant

Telefon: 41459522
Mail: lassen00@outlook.dk
Adresse: Hobrovej 118, 9500 Hobro
Jeg hedder Laura Meier Lassen, er 18 år
og kommer fra Tobberup lidt uden for
Hobro. Jeg begyndte på Lundbæk i 2017,
hvor jeg startede på det forløb, som hedder EUX. D et er den uddannelse, som kan
klæde mig bedst på, til det jeg vil i fremtiden. Jeg blev færdig på GF2 i sommeren
18, og lige nu er jeg i praktik på en kvæggård, hvor jeg til daglig hjælper med at
passe 240 jerseykøer. Min interesse ligger

helt klart ved køerne og det er os den retning jeg har tænkt mig at gå den tid jeg
nu er under uddannelse. Grunden til jeg
valgte at stille op til elevforeningen, er
at jeg vil gerne give noget tilbage til skolen. Nu har jeg gået der i et år, og det har
været godt at gå der. Man får et godt forhold til lærerne, og de sørger for at alle
har det godt. Jeg har aldrig før prøvet at
være med til sådan noget, men jeg glæder mig til at lære det. Og er sikker på vi
nok skal få stablet nogen gode arrangementer på tværs af alle årgange.

WINNI STEFANIE SLOT ANDERSEN
Telefon: 21 68 52 23
Mail: winni_slot@hotmail.com
Adresse: Halkærvej 3, 9240 Nibe
Mit navn er Winni Andersen, er 26 år
gammel og jeg kommer fra Laurbjerg, en
lille by tæt på Randers.
Jeg blev faglært landmand med speciale
i kvæg januar 2018 og læste så videre til
produktionsleder som jeg blev færdig
med i Juni 2018. Nu er jeg i gang med at
læse til at agrarøkonom og bliver færdig
til Juni 2019. Min første praktikperiode
var jeg på Lilholt ved Johnny Hansen,
Mygdal, og min anden praktikperiode
var jeg på Solbakken ved Ole Andersen,
Bindslev. Ved siden af skolen arbejder
jeg hver 2. weekend på Mysagergård, ved

Bjørn Borup, hvor jeg malker og passer
kalve. Jeg er med i elevforeningen fordi
at jeg synes det kunne være spændende
at prøve og da jeg var ny elev på Lundbæk ville jeg gerne engagere mig lidt i de
ting der sker på og omkring skolen. Jeg
vil være med til at arrangere nogle gode
fester og holde det sociale niveau højt
for både nuværende, tidligere og nye elever. Jeg sidder kun i elevforeningen som
suppleant, men jeg synes jeg er blevet taget godt i mod, og bliver hørt og er med
på lige fod med de andre i elevforeningen. Det er en god skole der gør meget
for eleverne og det vil jeg være med til at
bakke op omkring.

UDEN FOR BESTYRELSEN: Louise Bjarnason Bech, Kasserer og sekretær, Louise Bjarnason Bech,
Redaktion Årsskrift, Louise Bjarnason Bech, Kontakt Jubilarer, Jacob Autzen, Revisor
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ÅRET DER GIK I ELEVFORENINGEN
Af Lasse Christian Østergaard

Så året er ved at lakke mod enden, og
et nyt år er på vej. Markerne er igen fine
grønne og spirer rigtig flot. 2018 er året,
hvor landbruget har haft det tørreste år
i mange år. Høsten har været blandet i
landbruget, udbytte har været meget svingende til den lave side. Vejret har gjort,
at høsten har været utrolig nem i år. Den
tørre sommer har gjort, at mange har fået
sået en masse vintersæd i forhold til sidste
efterår, hvor der var utrolig vådt.

Efter en rigtig god middag, blev der spillet
op til dans/fest. Det var en rigtig god fest,
hvor nuværende og gamle elever mødtes
med et smil, og 400-500 gæster troppede
op og gjorde aften helt perfekt. Der blev
danset til den store guldmedalje, lærerne
og bestyrelsesmedlemmerne sørgede i
fælleskab for man kunne få noget at drikke i baren. En rigtig god aften, som vi håber bliver ligeså vellykket i 2019.
Vi er meget taknemmelige for den kæmpe indsats Bent har lagt i Elevforeningen.
Ligeledes er vi rigtig glade for og trygge
ved, at Bents fortsat hjælper til i foreningen – specielt i forhold til Årsfesten og jubilæumsfesten. Vi er også meget taknemmelig for Louises rigtig store arbejde hun
laver i elevforeningen i forhold til papirarbejde. Mange tak.

Året der gik i elevforeningen, startede på
traditionel vis med årsfesten på Lundbæk.
Maden blev lavet af køkkenet, og igen var
det rigtig god mad, der blev lavet og serveret for de ca. 150 spisende gæster.
I 2018 var der igen valg til bestyrelsen,
og der var mange kandidater til. Vi sagde
farvel til Kristoffer Toft Pedersen, som har
været i bestyrelsen i et par år, samt Henrik søndergaard, der også har været i bestyrelsen et par år. I bestyrelsen er Jens
Leo Andersen, Winni Andersen og Laura
Lassen kommet med, og selv blev jeg genvalgt.
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D. 26. maj holdt vi jubilæumskomsammen
for tidligere elever. Der var mange med til
jubilæet, som foregik stille og roligt, med
en masse røverhistorier, og gode minder
fra gamle dage.
Inden jeg slutter helt af, vil jeg gerne sige
tak til elevforeningens øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde igennem hele året. Det har været en fornøjelse. Udover det skal der lyde en meget stor
tak til alle skolens ansatte for et godt samarbejde i det forgangne år, som vi håber
vil forsætte i det nye. Yderligere skal der
være en stor tak til skolens elever, som altid står med en hjælpende hånd, når der
skal gøres klar til årsfesten. Mange Tak.

REGNSKAB FOR ELEVFORENINGEN
Af Louise Bjarnason Beck

01.01. 2017 til 11.01. 2018
Kasseregnskab:
Kontingent

INDTÆGTER

UDGIFTER

Bøje Pedersen, Arden

11.355,00

Årsfesten

6461,02

Årsskrifter

4.290,00

Porto

5.850,00

Kuverter

780,00

Gaver

462,95

Årsskriftet 2018 (50 kr.)
Underskud i regnskabsåret
Balance

Status den 11.01.2018
Beholdninger: Bank

Balance

5.808,97

Poul Henningsen, Nibe
Lars Olsen, Nibe
LANDBONORD
Hans Jørgen Boel, Hjørring
Martin Andreasen, Brønderslev

FAMILIEBRUGET

17.843,97

17.843,97

AKTIVER

PASSIVER

63.253,99

63.253,99

Lars Tolstrup, Skørping

Niels Hedermann, Tylstrup

700,00

Formue den 11.01.2018

AGRI NORD

Jens Nielsen, Tårs
LU AALBORG
Frederik Thomsen, Løgstør

63.253,99

ELEVFORENINGEN

63.253,99

Jacob Lybek Stilling, Vebbestrup
LÆRERRÅDSREPRÆSENTANT

Formuebevægelse
Formue ved årets begyndelse
Formuetilbagegang

Asger Jespersen, Nibe
69.062,96

Formue ved årets slutning
Balance

VALGT AF TEKNISK/
ADM. PERSONALE

5.808,97
63.253,99
63.253,99

Anne Delfs Johansen, Bjerregrav

63.253,99

Nibe den 05.02.2018, Louise Bjarnason Bech
Nibe den 07.02.2018, Regnskabet er dags dato revideret
og godkendt uden anmærkninger af Frederik Frederiksen
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EGU – JANUAR
Anders Peter Kock Sørensen, 9362 Gandrup
Annika Brun Larsen, 9981 Jerup
Frederik Fillip Nielsen, 9340 Asaa
Jakob Hessellund Sundstrup, 8832 Skals
Jesper Nørgaard Simonsen, 8400 Ebeltoft
Jesper Stentoft Thomsen, 7700 Thisted
Louise Vrønding Husth, 9900 Frederikshavn

Lærke Utzen Rask, 9640 Farsø
Mads Jørgensen, 7700 Thisted
Micklas Kanstrup Christensen, 9760 Vrå
Nataniel Holm Nielsen Christensen,
9670 Løgstør
Patrick Pihl Rasmussen, 9550 Mariager
Rolf Gamborg Kristensen, 9240 Nibe

EGU – AUGUST
Billy Thomas Allen, 2630 Taastrup
Jens Åge Nielsen, 9600 Aars

Kaj Loman, 9881 Bindslev
Mikkel Nielsen, 6000 Kolding

GRUNDFORLØB 1 – AUGUST
Alex Thingstrup Kold, 7741 Frøstrup
Andreas Kragh Madsen, 9293 Kongerslev
Asbjørn Byrialsen, 9610 Nørager
Bruno Amos Aqissiaq Poulsen, 9310 Vodskov
Dan Erik Andersen, 9560 Hadsund
Daniel Bruun Hansen, 8970 Havndal
Dennis Bakmølle, 9830 Tårs
Emil Mose Rasmussen, 9460 Brovst
Emil Ringgaard Møller, 9460 Brovst
Emma Leving Nielsen, 9870 Sindal
Frank Poulsen, 9800 Hjørring
Jens Emil Grynderup Bæk, 9640 Farsø
Jens Sørensen Langagergaard,
9700 Brønderslev
Jesper Nielsen, 9740 Jerslev J
Jesper Strikwerda, 9881 Bindslev
Jesper Hørby Stoklund, 9940 Læsø
Jonas Sølgaard Espersen, 9510 Arden
Kasper Thorup Siggaard, 9280 Storvorde
Lars Helledie Nielsen, 9480 Løkken
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Mads Nymark Christensen,
9900 Frederikshavn
Max Emil Horne Christoffersen, 9870 Sindal
Mike Steen Jeppesen, 9800 Hjørring
Mikkel Damborg Højbjerg Hougaard,
9500 Hobro
Morten Asp Hyldgaard, 9520 Skørping
Nathalie Grarup Hansen, 8983 Gjerlev J
Nicklas Flak Andersen, 9681 Ranum
Niels Lukhas Torbjørn Kjeldtoft,
7742 Vesløs
Nikolaj Bredgaard Myrup, 9670 Løgstør
Rasmus Blicher, 9690 Fjerritslev
Rasmus Christensen, 9750 Øster Vrå
Rasmus Hedegaard Gjøl, 9440 Aabybro
Victor Andersen Bredahl, 9520 Skørping
Victor Ringtved Bach, 9230 Svenstrup J
Victoria Stiller Larsen, 9240 Nibe

GRUNDFORLØB 2 - JANUAR
Anders Hyldgaard Pedersen, 9480 Løkken
Andreas Jurkuhn Thorsen, 9490 Pandrup
Anja Leer Andersen, 9800 Hjørring
Asger Bjørk Vinther Dahl, 9260 Gistrup
Danni Rasmussen, 9574 Bælum
Dennis Nøhr Eriksen, 9900 Frederikshavn
Emil Søe, 9800 Hjørring
Emil Bøcher Jensen, 9460 Brovst
Emil Hjort Christensen, 9280 Storvorde
Emilie Vitting Johansen, 9500 Hobro
Folkert Frans Westra
Frederik Dalberg Carlsen, 9760 Vrå
Jacob Rønstrup, 8963 Auning
Jacob Just Gotfredsen, 9800 Hjørring
Johnny Nielsen, 9620 Aalestrup
Jonas Abildgaard Nielsen, 9700 Brønderslev
Jonas Frahm Pedersen, 9830 Tårs
Kasper Niclas Laustsen, 9240 Nibe
Kennet Sørensen, 8961 Allingåbro
Kristian Nørgaard Drejer, 9982 Ålbæk
Laurits Vestergaard Kristensen,
7700 Thisted
Lucas Vendelbo Jepsen, 9460 Brovst
Lærke Bohn Lund, 9740 Jerslev J

Mads Bjerring Jakobsen, 9600 Aars
Mads Christian BisgaardVangsgaard,
7752 Snedsted
Marcus Pedersen, 9690 Fjerritslev
Marcus Elkjær Warming, 9600 Aars
Marcus Rene Knapp, 9520 Skørping
Martin Nordenbæk Clausen,
9900 Frederikshavn
Martin Stahl Nielsen, 9690 Fjerritslev
Mathias Mielec, 9870 Sindal
Mette Kajgaard Boisen, 9800 Hjørring
Mikael Jurgen Moes, 9690 Fjerritslev
Mikkel Norre Weinkouff, 9230 Svenstrup J
Mikkel Skov Nielsen, 9830 Tårs
Patrick Strandbæk Pedersen, 7742 Vesløs
Paw Gudiksen Nielsen, 9740 Jerslev J
Peter Ostenfeld Jespersen, 9800 Hjørring
Sebastian Kristensen, 9330 Dronninglund
Sem Heerschop, 9460 Brovst
Simon Rose Jensen, 7700 Thisted
Søren August Aaen, 9300 Sæby
Teis Samsø Møller, 9690 Fjerritslev
Tobias Buus, 9280 Storvorde
Viktor Hedegaard Wittstrøm, 8800 Viborg

GRUNDFORLØB 2 - AUGUST
Anders Kresten Martens, 9760 Vrå
André Pedersen, 8981 Spentrup
Carl Salling Larsen, 9830 Tårs
Christoffer Sønderhaven Kloster,
9690 Fjerritslev
Jesper Smærup Jeppesen, 7742 Vesløs
Jonas Foldager Jensen, 9690 Fjerritslev
Julie Sommer Petersen, 9560 Hadsund
Kasper Larsen Dissing, 7741 Frøstrup

Maria Larsen, 9480 Løkken
Mark Sørensen, 9320 Hjallerup
Nikolaj Hvims Jørgensen, 9881 Bindslev
Peter Lauge Larsen, 9700 Brønderslev
Rasmus Rieks Gravgaard, 8990 Fårup
Thomas Mogensen, 8544 Mørke
Thomas Mose Pedersen, 9460 Brovst
Yasmin Marie Frandsen, 9870 Sindal

37

EUX GRUNDFORLØB – AUGUST
Andreas Kronborg Stentoft, 7700 Thisted
Andreas Ørum Andersen, 9620 Aalestrup
Anne Lindgaard Jensen, 9740 Jerslev J
Kean Fritz Thomsen, 9600 Aars
Lars Peter Bach, 9480 Løkken
Lina Christensen, 9600 Aars

Martin Budsted Elkjær, 9530 Støvring
Mathias Overby Christensen, 9480 Løkken
Mikkel Djernes Vestergaard, 9830 Tårs
Peter Klitgaard Olesen, 9700 Brønderslev
Sofie Laue Thomsen, 9240 Nibe

EUX GRUNDFORLØB – JANUAR
Annika Kalludan Hansen, 9800 Hjørring
Dennis Kjærgaard, 9280 Storvorde
Frederik Torp, 9600 Aars
Jacob Højmark Jensen, 9830 Tårs
Jeppe Hansen, 9480 Løkken
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

1. HOVEDFORLØB – SEPTEMBER
Benjamin Nørgaard, 9900 Frederikshavn
Bjorn Lambertus Antonius Pauwels,
9640 Farsø
Cecilie Beith Jensen, 8970 Havndal
Christoffer Bandsholm, 9600 Aars
Dennis Nøhr Eriksen, 9900 Frederikshavn
Elisa JensenDidriksen, 7700 Thisted
Else Marie Westergaard, 9760 Vrå
Erik Jørgensen, 9870 Sindal
Folkert Frans Westra
Frederik Kirkegaard Christensen, 9240 Nibe
Frederik Kjær Jensen, 9690 Fjerritslev
Frederik Lund Olesen, 9750 Øster Vrå
Heidi Frimor, 9330 Dronninglund
Heine Hildebrandt, 9600 Aars
Jakob Gadensgaard, 9300 Sæby
Jakob Kjølby Jensen, 9881 Bindslev
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Jakob Thirup Larsen, 9700 Brønderslev
Jan Smeenge, 9370 Hals
Joachim Christensen, 9480 Løkken
Jonas Vadsager, 9700 Brønderslev
Kasper Riis Lundgaard, 9493 Saltum
Kathrine Julie Fuglsang, 9500 Hobro
Kristian Jønsson, 9330 Dronninglund
Kristian Krogsgaard Søndergaard,
9690 Fjerritslev
Kristian Toft Lunde Jensen, 9460 Brovst
Lasse Byskov Jensen, 9270 Klarup
Lene Bak, 9800 Hjørring
Louise Christensen, 9750 Øster Vrå
Lucas Gotfredsen Brøsted, 9800 Hjørring
Mads Leminen Lyngaa, 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
Martin Holm Jensen, 9881 Bindslev
Martin Søgaard Thorsen, 9541 Suldrup
Mathias Byrialsen, 9610 Nørager
Mathias Kjær Nymark, 9610 Nørager
Mette Bach Jensen, 9900 Frederikshavn
Mette Kajgaard Boisen, 9800 Hjørring
Morten Drejergaard, 9700 Brønderslev
Niels Stampe Riisager, 9690 Fjerritslev
Rasmus Dalberg Tegllund,
9900 Frederikshavn

Rasmus Møller Jessen, 9700 Brønderslev
Rasmus Thybo Blach, 9700 Brønderslev
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 Kristensen, 9690 Fjerritslev
Tobias Klarskov Jakobsen, 9600 Aars
Tobias Mejdahl Mørch, 9690 Fjerritslev

2. HOVEDFORLØB – SEPTEMBER
Christian Emil Lauridsen, 9982 Ålbæk
Clara Bach Pedersen, 9293 Kongerslev
Frederik Vingaard Olesen, 9480 Løkken
Jeppe Andersen, 9631 Gedsted
Jonas Buus Nielsen, 9240 Nibe
Kristian Ravnkilde Thomsen, 9293 Kongerslev
Mads Bakmølle, 9830 Tårs

Maj Hygum, 9320 Hjallerup
Malene Ellitsgaard Jensen, 9830 Tårs
Niels Rieks Fjordbak, 8990 Fårup
Per Kruse Winther, 9240 Nibe
Simon Kusk Langballe, 7700 Thisted
Tobias Skadbak Indius Knudsen,
9541 Suldrup

EUX 1. HOVEDFORLØB – AUGUST
Benjamin Kjær Simonsen, 9280 Storvorde
Heidi Lundtoft Nielsen, 9740 Jerslev J
Jeppe Kjærgaard, 9280 Storvorde
Jonas Raundrup Jensen, 9740 Jerslev J
Lisa Overgaard Jensen, 9280 Storvorde
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 3. HOVEDFORLØB – JANUAR
Andreas Nedergaard, 9000 Aalborg
Christian Madsen, 9670 Løgstør
Jens Korfitz Mortensen, 9210 Aalborg SØ
Jeppe Østergaard Andersen, 9670 Løgstør
Kristian Bloch Bærtelsen, 9000 Aalborg

Martin Borregaard, 9690 Fjerritslev
Niels Bigum Mikkelsen, 9000 Aalborg
Rasmus Larsen, 9900 Frederikshavn
William Støvring Schøler, 9440 Aabybro
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PRODUKTIONSLEDER – FEBRUAR
Amanda Maria Kusk Ovesen, 9530 Støvring
Annie-Maria Lea Karia Jensen,
9700 Brønderslev
Bjørn Henry Olesen, 7960 Karby
Cecilie Albertsen, 9541 Suldrup
Christian Haakonsen, 9800 Hjørring
Christian Siiger Hansen, 9530 Støvring
Emil Samsø Møller, 9240 Nibe
Frederik Nielsen, 9362 Gandrup
Fredrik Overgaard Jensen, 9230 Svenstrup J
Jacob Kjelgaard Pedersen, 9000 Aalborg
Jakob Nørgaard, 9330 Dronninglund
Kasper Thomsen, 9480 Løkken

Lars Henrik Bartholomæussen, 9500 Hobro
Lea Baltasar Skaarup Hansen, 9240 Nibe
Line Ilum Christensen, 9830 Tårs
Magnus Emil Jensen, 9881 Bindslev
Mikkel Søndergaard Jørgensen, 9240 Nibe
Morten Kragh, 9440 Aabybro
Morten Stougaard
Morten Meier Lassen, 9610 Nørager
Nicklas Bøjer Nielsen, 9670 Løgstør
Niels Peter Væver, 9670 Løgstør
Nils Søndergaard Dyhr, 9500 Hobro
Thomas Kjølby Madsen, 9750 Øster Vrå
Winni Stefanie Slot Andersen, 9240 Nibe

AGRARØKONOM – SEPTEMBER
Annie-Maria Lea Karia Jensen,
9700 Brønderslev
Cecilie Bisgaard Sørensen, 9370 Hals
Christian Siiger Hansen, 9530 Støvring
Emil Samsø Møller, 9240 Nibe
Helle Krog, 7700 Thisted
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Jacob Kjelgaard Pedersen, 9000 Aalborg
Kasper Thomsen, 9480 Løkken
Lea Baltasar Skaarup Hansen, 9240 Nibe
Line Ilum Christensen, 9830 Tårs
Nicklas Bøjer Nielsen, 9670 Løgstør
Winni Stefanie Slot Andersen, 9240 Nibe

AØ I BRUXELLES

PL I KØBENHAVN

I MARKEN MED EGU

Find os online
www.facebook.com/nordjyllandslandbrugsskole
www.nordjyllandslandbrugsskole.dk

Nordjyllands Landbrugsskole
Halkærvej 3 | 9240 Nibe
Tlf. 98 35 18 00 | njylls@njylls.dk

