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Den første højskole i Mellerup 1880–1917
Det historiske grundlag
I året 1880 blev der rejst
en højskole i Mellerup.
Højskolens første forstander var Jens Bek, som
ledede skolen efter de
grundtvigske skoletanker.
Mellerup Højskole begyndte sin virksomhed den
3. november 1880 med 32
elever, men blev i løbet af
de næste 10 år en af landets største højskoler med
150 elever.
Den første Mellerup Højskoles bygning
Jens Bek var en særdeles dygtig forstander, der med sine foredrag og
samtaler satte eleverne i gang med at leve deres eget liv. Efter 13 års virke på skolen døde
Jens Bek kun 49 år gammel.
Jens Beks efterfølger var Jens Michelsen,
som købte skolen og drev den videre i samme
gode ånd som hidtil, men da Første Verdenskrig brød ud i 1914, og mange unge mænd
derfor blev indkaldt til militærtjeneste, blev
det vanskeligt at skaffe elever nok til højskolen. Ydermere kom der på grund af krigen
prisstigninger, så næsten ingen havde råd til
Jens Bek (1844-93)
at tage på højskole i de
år krigen varede.
Jens Michelsen blev
af ovennævnte grunde
nødt til at sælge Mellerup Højskole i 1917.
Bygningerne blev i en
årrække anvendt til
børnehjem. Senere
blev der skolehjem på
stedet. Skolehjemmet
har stadig væk til huse
i nye bygninger på den
gamle højskolegrund.

Mellerup Højskole 2010–

Mellerup Fri-og Efterskole, det nye hjemsted for højskolen
Nu rejses eller genrejses Mellerup Højskole i ny skikkelse. Ligesom Fugl
Føniks, der med års mellemrum lader sig brænde på et bål for atter at
genopstå af asken - forynget og med fornyede kræfter.
Idégrundlaget
Eleverne skal have mulighed for på en grundtvigsk præget skole og gennem ligeværdigt fællesskab at elske livet og tage ansvar på sig for livets
fulde udfoldelse og forstå, at et menneske består af både ånd og natur,
forstå at kendskab til fortid og nutid er nødvendig tillige med tilegnelse
af kultur, viden og kunnen - og samtidig opleve glæden ved dygtiggørelse, bevægelse, virkelyst og skabertrang.
Højskolen skal have sin forankring i lokalsamfundet. Der skal være
fælles måltider, fælles væresteder, og der bør tilstræbes smukke og gedigne omgivelser.
Højskolen i lokalsamfundet
Mellerup Højskole vil i høj grad være et plus for lokalsamfundet, som
højskolen naturligt vil være en aktiv del af. Mellerup Højskole vil være
med til at styrke og udvikle lokalsamfundet i storkommunen.
Forudsætningen
Forudsætningen for en højskole er, at der står en kreds af mennesker
bag den. Der skal være en skolekreds, hvis medlemmer betaler kontingent. Det er derfor nødvendigt med en stor opbakning - ikke mindst i
lokalsamfundet. Det er vigtigt, at de bevilgende myndigheder kan se, at
man vil noget med højskolen. Noget man er engageret i og vil ofre noget
for at få god gang i.
Det er yderligere en forudsætning for at få statsstøtte til højskoledrift,
at man selv ejer nogle bygninger. Det gør vi ikke i øjeblikket, men da vi
allerede nu vil i gang med at drive højskole, lejer vi os ind på Mellerup
Efterskole og begynder med korte kurser i efterskolens sommerferie.

Kursusprojektet
I 2011 afholdtes det første kursus, og i 2012 udvidede højskolen med
to kurser. I 2013 afholdes familiekurset Livet, Legen og Musikken i uge
28. I samme uge er der daghøjskole med livsoplysning for lokale borgere.
Læs mere på højskolens hjemmeside, www.melleruphojskole.dk eller
ring til kursusleder Hans Henrik Hjermitslev på tlf. 30 29 74 16.
For at administrere og afvikle kurser er man nødt til at have et “administrationsapparat” bag sig. Vi valgte derfor at danne en højskoleforening.
Den 30. august 2010 blev der afholdt stiftende generalforsamling og
Mellerup Højskoleforening blev dannet.
Bestyrelsen
Jens Aagaard (formand), Claus Bock (kasserer), Hans Henrik Hjermitslev
(kursusleder), Kim Arne Pedersen, Aage Blicher Jepsen, Knud Pedersen,
Benedicte Præstholm, Bjarke Houmann, Mette Brask Christensen.
Skolekredsen
Det er som sagt nødvendigt for os at få opbakning fra en skolekreds.
Man melder sig ind i skolekredsen ved at blive medlem af Mellerup Højskoleforening.

-------------------------------------------------------------Indmeldelsesblanket
Undertegnede ønsker at blive medlem af Mellerup Højskoleforening/skolekredsen bag Mellerup Højskole. Vedtægterne kan ses på hjemmesiden.
Medlemskontingent er på kr. 100,- og husstandskontingent er på 200,-,
som betales ved indmeldelse til foreningens konto i Andelskassen (reg.
Nr.: 5974, kontonr.: 1062463) og efterfølgende én gang årligt. Indmeldelsesblanketten sendes til foreningens kasserer:
Jens Aagaard, Fjordbakken 34, 8930 Randers NØ .
Husk at oplyse navn, adresse på indbetalingen.
Foreningens CVR-nr.: 33102097
Navn
Adresse
Telefonnr.
E-mailadresse
(blokbogstaver)

