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Årgang 1996 

Navn: Anne Frifeldt Sindberg (Kristensen), Gl. Rye 
Uddannelse og evt. job(s): Efterskole, ung pige i huset, HF, 2 års arbejde i Esbjerg. Lærerseminaret i 
Silkeborg. Ansat på Skolen på Sønderager i Herning 
Interesser: Familie, venner, dyr, tegne/male og musik 
Håb for nu og fremtiden: Håber på et godt helbred og medvind på vejen 
Livssætning med fra Bifrost: Intet er umuligt! 

Navn: Laura Søvsø Thomasen, Aarhus 
Uddannelse og evt. job(s): Uddannet mag.art (magister) i Litteraturhistorie i 2009. Har arbejdet som 
studievejleder, underviser på universitetet og Folkeuniversitetet samt været ansat i forskellige jobs på 
Steno Museet (Aarhus). Er i dag ansat som ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet med et projekt om 
sammenhænge mellem kunst, litteratur og naturvidenskab. Er netop vendt hjem fra et års studier i London 
som led i mit ph.d-forløb 
Interesser: Ord, historie og underholdning 
Håb for nu og fremtiden: Fortsat at være fri og godt underholdt  
Livssætning med fra Bifrost: Med en tilpas portion nysgerrighed og et tilpas smil kommer man langt! 

Navn: Mads Würtz, Holstebro 
Uddannelse og evt. job(s): Uddannet som Klinisk Diætist på Ernærings- og sundhedsuddannelsen i Århus og 
ansat som Klinisk Diætist ved Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest i Holstebro 
Interesser: Mine børn, film og enkelhed 
Håb for nu og fremtiden: At jeg lærer at leve i nuet, og at kapitalismen bliver erstattet af en ny isme, men 
jeg ved ikke hvilken?  
Livssætning med fra Bifrost: Du skal ikke tro, du ikke er noget 

Navn: Marlene Frank Bruun, Bording 
Uddannelse og evt. job(s): HF-student fra Aalborghus Gymnasium i 2000. Folkeskolelærer fra Silkeborg 
Seminarium 2007. Arbejder som lærer på Frisholm Skole i Them. 
Interesser: Håndbold, venner og familie 

Navn: Mette Albinus Grønbæk (Jonassen), Sunds 
Uddannelse og evt. job(s): Uddannet Sygeplejerske i 2008. Arbejder som sportskoordinator I FC 
Midtjylland, Håndbold, Ikast 
Interesser: Børn, rejser og sport 
Livssætning med fra Bifrost: Bifrost har lært mig, at være et reflekterende menneske 

Navn: Peter Lynggaard Nøbbe, Kastbjerg, Havndal 
Uddannelse og evt. job(s): Udlært sælger hos BYGMA Silkeborg i 2004. Efterfølgende souschef i hånd-
værkerafdelingen. Dernæst afdelingsleder i håndværkerafdelingen i XL-byg i Hadsund. I 2008 blev jeg 
headhunted til jobbet som Event Manager hos Weber Stephen Nordic, der var gøgl, grill og gode oplevelser 
på programmet. I dag er jeg selvstændig og driver mit eget catering firma Nøbbe's BBQ - Grill catering med 
passion og personlighed, på fuld tid 
Interesser: Nøbbe's BBQ så sit lys i 2003 og blev drevet som nebensgescheft. Et projekt der egentlig bare 
skulle være en fritidsinteresse, men det var alt for spændende til ikke at give det en chance 
Håb for nu og fremtiden: Jeg håber at kunne drive min virksomhed vidt og i mange år endnu. At være sin 
egen herre er noget helt særligt. Jeg søger dog samtidig et ganske særligt job, hvor jeg kan kombinere min 
passion for mad og min lyst til events. Så det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer. Én ting er 
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sikkert, jeg har fundet min plads på hylden, lige mellem sjov og ballade, salg og service og ikke mindst ved 
siden af den store røde bøf! 
Livssætning med fra Bifrost: "At rejse er at leve" - sagde ham fynboen med den høje hat, H. C. Andersen. 
Bifrost har givet mig en naturlig nysgerrighed for livet. Det handler om ikke at stå stille og gro fast. Vi skal 
udforske verden, prøve nye grænser, kaste os ud i det ukendte med åbent sind og masser af mod. Gror vi 
fast, risikerer vi at miste nysgerrigheden og livets farvede glæder. Med regnbuen i rygsækken har vi alle de 
redskaber, der skal til for at leve livet, mindes fortiden og glæde os til fremtiden. Så jeg lukker rygsækken, 
svinger den over skulderen og føler mig rustet til at begive mig ud på rejsen, over regnbuen, forbi Heimdal 
og ind i resten af livet. Altid med nysgerrigheden i behold og en æske caran d'ache farver lige ved hånden 

Navn: Rasmus S. K. Mortensen, Aarhus 
Uddannelse og evt. job(s): Civilingeniør i software. Projektleder i Danske Bank 
Interesser: Golf, dykning, huset 
Håb for nu og fremtiden: Hygge 

Navn: Goran Skopljak 
Uddannelse og evt. job(s): Erhvervkommunikation engelsk og fransk / Salgschef 
Interesser: Politik og sport 
Håb for nu og fremtiden: Få det bedste ud af livet  
Livssætning med fra Bifrost: Tænk stort!  

Navn: Marianne Ovesen, Herning 
Uddannelse og evt. job(s): 1997-2000 Herning Gymnasium. 2003-2007 Silkeborg Lærerseminarium. 2007 
ansat på Lind skole 
Interesser: Jeg har altid interesseret mig for dans, hvilket meget af min fritid er gået med. Jeg holdt med at 
danse i 2010 efter min 25 års nål. Det var en stor oplevelse, da min datter begyndte til dans og på den 
måde gik i mine fodspor. Jeg interesserer mig meget for litteratur, især børnelitteratur også i kraft af 
arbejde 
Håb for nu og fremtiden: Jeg håber, at jeg kan give mine børn oplevelsen af at gå i en skole, hvor der er 
plads til alle. Hvor der er hjertevarme og et stærkt bånd mellem voksne og børn 
Livssætning med fra Bifrost: Du skal tro, at du er noget 

 


