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Årgang 2000 

Navn: Anne Sarah Skjøth - København 
Uddannelse og evt. job(s): Kunstakademiets Designskole - freelance illustrator og grafiker 
Interesser: Venner, Grafiske publikationer, Kunst, og Alt muligt Andet 
Håb for nu og fremtiden: Jeg håber på et godt liv, hvad det så end kommer til at bestå af 
Livssætning fra Bifrost: At stille spørgsmålstegn og være medmenneskelig 

 
Navn: Stine Linnemann, London 
Uddannelse og evt. job(s): Tog BA i tekstil design på Designskolen i København, er nu i gang med en MA 
med speciale i væv på Royal College of Art i London 
Interesser: Tekstil design og mode 
Håb for nu og fremtiden: At jeg kommer godt igennem det sidste år på min MA og måske ligefrem får et 
job på den anden side 
Livssætning fra Bifrost: Mod og lyst til kreativ udfoldelse 
 
Navn: Gunilla Odsbøl, bosat i Virum 
Uddannelse og evt. job(s): Professionel musiker (cellist) og deltids ansat på Frederikssund musikskole 
Interesser: Musik, bøger og dans (jeg er europamester i Irsk dans solo) familie og venner, rejser. 
Jeg håber at kunne skabe en karriere som musiker og kunne leve af det, at have økonomisk frihed til at 
kunne rejse mere og kunne købe hus en dag 
Livssætning fra Bifrost: Bifrost har i de to år, jeg gik der, hjulpet med at udvikle min selvstændighed i mit 
arbejde, at filosofere mere og bruge min fantasi 
 
Navn: Anne Kølbæk Iversen, København 
Uddannelse og evt. job(s): BA i Litteraturvidenskab og stud.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling 
(Københavns Universitet) 
Interesser: Filosofi, æstetik, dans, yoga, familie og venner, at rejse 
Håb for nu og fremtiden: Jeg har lyst til at leve og opleve hvert et nu og håber på at være parat til at gribe 
de muligheder, der byder sig både hvad angår karriere, familieliv, rejser og refleksion  
Livssætning fra Bifrost: Interesse for kunst og tænkning: at man kan støde på en 'rest', noget uafgjort, som 
fortsat sætter tankerne i gang 
 
(4 fra klassen fortsatte i 10. kl., se Årgang 2001) 
 
 
 


