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Navn: Martin Kølbæk Zaulich, Odense 
Uddannelse og evt. job(s): Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Job: Jeg er trommeslager 
og komponist, laver musik til teater og film, underviser på Den Kreative Skole I Fredericia og Musikskolen 
1748 i Odense i trommer, sammenspil og Musik på computer. Spiller i det professionelle Danske kopiband 
Live Deluxe og motown, soul - og funk orkesteret Night Flight mk4. Desuden har jeg lige udgivet Albummet 
Time In Space i eget navn. Musikken er elektronisk og filmisk i sit udtryk. Er desuden lige nu i gang med at 
komponere musik til Teaterstykket The Odyssey 
Interesser: Musik i al almindelighed, kunst, animation, historie, politik you name it – Jeg kunne blive ved :) 
Håb for nu og fremtiden: At der venter interessante opgaver inden for musikken både mht. til egne 
projekter og som sidemand, håber desuden at få tid til at dykke ned i 3D animation, da jeg kunne tænke 
mig at få det integreret i mine live performans. Jeg håber på en lys fremtid for planeten, mennesker og 
andre firbenede væsner, og jeg ønsker klimaet på jorden og mellem mennesker vil være i balance 

Navn: Andrew Christian Skjøth, København N 
Uddannelse og evt. job(s): Professions Bachelor på Pædagoguddannelsen Frøbel. Jeg har været ansat 
flere år i Brolopperne som er en Idrætsinstitution 
Interesser: Mit arbejde betyder meget for mig, og det giver mulighed for personlig udvikling og 
samarbejde med kollegaer og forældre m.m. omkring at skabe en praksis med læringsrum for børn, hvor 
børnene får mulighed for at bruge deres udviklingspotentialer. Sidste år tog jeg valget og besluttede mig 
for at købe en ejerlejlighed på Nørrebro. Det er dejligt at have fået sit eget hjem, som jeg har brugt tid på 
at istandsætte. Jeg er blevet rigtig glad for min lejlighed og for at bo på Nørrebro. Jeg er musiker og 
spiller i tre Københavnske upcoming bands med elektrisk bas som hovedinstrument og med 
udgangspunkt i egne kompositioner og rock som primær genre. Musik har været med til at præge mit liv 
og givet mange gode oplevelser. Venskaber betyder meget for mig, og jeg har fået mange gode venner 
både igennem og udenfor musikken. Jeg værdsætter kunst, litteratur, kulturelle oplevelser, fest, musik, 
film, rejseoplevelser og andet der er med til at give mig et åndeligt pust fra hverdagen. Jeg holder formen 
ved lige og finder glæde og overskud ved at træne sammen med elite løbere fra Sparta på Østerbro og 
har indenfor de sidste år løbet 4 marathons. Derudover har jeg lagt kræfter i at blive en habil crawl 
svømmer med henblik på træne triathlon og med tiden gennemføre en Ironman  
Håb for nu og fremtiden: Jeg vil forsøge at leve det gode liv og være tilstede i det, jeg laver og leve livet 
efter det præmis, at vi kun lever én gang og derfor træffe valg omkring de ting, jeg vil. Det at spille musik 
vil altid have en særlig plads i mit liv. Jeg vil være ærlig overfor mig selv og mine medmennesker. Jeg 
elsker at hengive mig til øjeblikket og begive mig ud på eventyr. Med tiden vil jeg gerne stifte familie og 
få børn 
 
Navn: Rasmus Nyhuus Rasch, København 
Uddannelse og evt. job(s): Cand.Jur.,  advokat 
Interesser: Mad, vin, musik kunst, sport og film 
Livssætning: Forsøg altid at se problemer fra så mange forskellige vinkler som muligt, og lyt altid til de, der 
er uenige med dig 
 
Navn: Matilde Rosendal, Herning 
Uddannelse og evt. job(s): Cand. merc i marketing, Marketing Manager hos LEGO 
Interesser: Arbejde, venner og familie 
Håb for nu og fremtiden: At blive lykkelig 
Livssætning med fra Bifrost: Kan ikke finde en enkelt sætning, da det jo var en del og opvæksten... 
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Navn: Katrine Mortensen, Liverpool  
Uddannelse og evt. job(s): Bygningsingeniør, Project Manager i MTHøjgaards Offshore Afdeling 
Interesser: Håndbold (hvis jeg ellers kunne spille i England), vandreture 
Håb for nu og fremtiden: Et lykkeligt liv for dem omkring mig og mig selv 
Livssætning med fra Bifrost: At jeg kan være den jeg er og stadig blive accepteret 
 
Navn: Lasse Tolstrup Jensen, København 
Uddannelse og evt. job(s): Folkeskolelærer 
Interesser: Familien og Musikken 

Navn: Thomas Mølgaard, Brande 
Uddannelse og evt. job(s): Uddannelse: none, Arbejde: lager 
Interesser: Sport og gastronomi 
Livssætning: Livet er godt og sandt 
 
Navn: Eline Svendsen, Frederiksberg 
Uddannelse og evt. job(s): Ved at tage kandidat i Journalistik og Psykologi på RUC. Bliver uddannet 
journalist. Jobs: Journalist, tidligere model og radiovært 
Interesser: Psykologi, filosofi, alle former for skrivning, fotografering og tilbringe tid med venner, familie og 
kæreste 
Håb for nu og fremtiden: Et liv med et job, jeg brænder for, og med kreativitet og kærlighed 
Livssætning med fra Bifrost: Alle de dejlige mærkelige børn på skolen lærte mig, at man skal værne om sine 
særheder og gøre dem til sin styrke, frem for at skjule dem 
 
Navn: Nanne Emelie Andersen, København 
Uddannelse og evt. job(s): Yoga lærer/musik/sangerinde og sangskriver/healer/meditationslære 
Interesser: Musik, personlig udvikling, yoga, nysgerrig på livet 
Håb for nu og fremtiden: At jeg vil skabe et lykkeligt liv :-) 
Livssætning med fra Bifrost: At holde det indre barn i live, og lade det ytre sig og blive hørt 
 
Navn: Louise Langbo Meyer (tidl. Eriksen), Aalborg 
Uddannelse og evt. job(s): Kandidat i sociologi fra Aalborg Universitet med speciale i politisk sociologi. 
Arbejder som konsulent ved Region Nordjylland inden for det uddannelsespolitiske område 
 Interesser: Dyrker mine venner, gåture, rejser, madlavning mv.  
Håb for nu og fremtiden: At finde ro og styrke i mig selv, og at kunne være noget for dem, jeg elsker 
Livssætning med fra Bifrost: Fat mod – tør at turde, og se mulighederne først 
 
 


