
2018 har været et begivenhedsrigt år for Støttekredsen med mange arrangementer; men også med 

planlagte arrangementer, der har måttet aflyses. 

Vi lagde vanen tro ud med nytårskoncerten med Prinsens Musikkorps og Bodil Jørgensen. En 

velbesøgt koncert med det altid velspillende orkester med en solist, der som altid var sjov; men som 

sangmæssigt skuffede en smule. Nytårskoncerten i Brønderslev ligger altid på et lidt kedeligt 

tidspunkt, da den stort set altid karambolerer med finalen i EM eller VM i herrehåndbold. I 2020 vil 

vi forsøge at få tidspunktet flyttet, hvis det er muligt. 

Dernæst lagde vi ugen efter ud med en fantastisk koncert med Jonah Blacksmith fra Thy. En 

sprudlende medrivende koncert, der absolut kalder på en gentagelse, når det bliver praktisk muligt. 

Foråret blev sluttet af med 2 foredrag, dels med lægen Peter Quortrop Geisling, dels med 

”Lykkeland”´s stifter Rikke Nielsen, begge i samarbejde med Højskoleforeningen Vendsyssel, og 

endelig en koncert med Sara Grabow og ”Den gamle sangskat”. 

Alle 3 gode arrangementer, der understøtter alsidigheden i arrangementerne. 

Ved generalforsamlingen i 2018 takkede foreningens mangeårige formand Marianne Nellemann af 

som foreningens formand. Marianne har ydet en kæmpestor indsats for foreningen, og vi skylder 

hende alle en stor tak. Hun har dog ikke helt mistet tilknytningen til foreningen, idet hun fortsat er 

et af støttekredsens medlemmer i højskolens repræsentantskab. 

Samtidig sagde vi god dag til Mads Bang Pedersen, der er indtrådt i bestyrelsen. Det er vi glade for, 

dels fordi det skaber foryngelse i bestyrelsen, dels fordi Mads kommer med nogle kompetencer, som 

bestyrelsen har stor brug for. Samtidig blev Jens Christian Larsen ny formand for foreningen. 

Den nye bestyrelse kom ikke helt heldigt fra start med arrangementerne for efteråret. Der var 

planlagt en kabaretkoncert med Thurø Musikteater om Edith Piafs liv, en koncert med Mikael K og 

Klondyke, samt med det Aalborgensiske band Superscum. Desværre viste det sig, at der ikke var 

tilstrækkelig publikumsmæssig interesse for arrangementerne, som på denne baggrund desværre 

måtte aflyses. Frygtelig ærgerligt; men det viser blot, hvor svært det er at ramme arrangementer, 

der kan tiltrække publikum - med det store udbud af arrangementer der er ikke blot i Brønderslev 

men i hele regionen. 

Året blev dog sluttet af med et brag af et foredragsarrangement med Christine Feldthaus. Det blev 

en fantastisk aften med 600 betalende tilhørere og en meget fin stemning, hvor alle fik en oplevelse 

med ”ordentlige slag i bolledejen”. 

Herudover har ældresangen som Else Højgaard er primus motor for, og som Helle Langer er 

foreningens tovholder for, også i 2018 kørt med sædvanlig succes. En stor tak til Else og Helle 

herfor. 

Økonomisk har det på trods af aflysningerne været et rigtigt godt år, som man vil kunne se lidt 

senere, når regnskabet bliver forelagt. Et overskud på hele kr. 181.000- som med selv sædvanlig 

nordjysk beskedenhed må siges at være meget tilfredsstillende. Det giver foreningen muligheder for 



i endnu større grad at opfylde vores formål om at støtte Nordjyllands Idrætshøjskole; men giver 

også mulighed for at polstre foreningen lidt bedre. 

 det forløbne år, har der ikke været det helt store behov for at opfylde nogle af højskolens 

støtteønsker. Vi har dels givet en smule tilskud til højskolens eventkit, og i øvrigt ydet støtte til 

elevpladser. Det er ikke alle elever, især nogle af de udenlandske, der har de samme muligheder 

som de fleste danske elever, og vi er derfor glade for at kunne hjælpe højskolen med lidt tilskud til 

disse elever, og i øvrigt støtte disse med lidt lommepenge. 

Samarbejdet med højskolen fungerer set fra støttekredsens synspunkt atter upåklageligt. I starten 

af året var der lidt krusninger i samarbejdet med den daværende kontaktperson; men der er nu 

atter skabt et rigtig dejligt samarbejde. En stor tak skal lyde til Eva og Marianne; men også til de 

øvrige på kontoret, til pedellerne og til køkkenet, der alle yder deres bedste hver gang. 

En stor tak skal selvfølgelig også lyde til de andre i bestyrelsen, som hver på deres måde er med til 

at få foreningen til at fungere på bedste vis. Vi har som vanligt holdt bestyrelsesmøder ca. en gang 

om måneden, hvor ideer bliver født, undertiden skudt ned; men som regel lykkes det at få ideerne 

omsat til gavn for foreningen. 

Afsluttende vil jeg også takke vore samarbejdspartnere hos Club Nordjyske, Spar Nord Bank, 

Oplandsavisen, Højskoleforeningen Vendsyssel samt vores trofaste sponsorer. 

 


