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Årgang 2003 
 
Navn: Anne Sofie Clausen, Århus 
Uddannelse og evt. job(s): Jura, Århus Universitet 
Interesser: Ishockey 
Håb for nu og fremtiden: Jeg har mange håb og mulige planer for fremtiden. Der er ikke en bestemt vej, jeg 
vil gå af, men jeg er indstillet på at gribe de muligheder, som byder sig. 
Livssætning med fra Bifrost: Jeg synes, det er noget jeg har lært fra Bifrost: At lige meget hvad man vil 
(f.eks. om man ønsker at blive kunstner, sanger, postbud eller akademiker) så skal man ikke være bange for 
at gå efter det. Samtidig skal man dog heller ikke være låst fast på én bestemt vej, men være åben for de 
muligheder som byder sig. Carpe diem 
 
Navn: Cecilie Juul Sørensen, Århus 
Uddannelse og evt. job(s): Efter Bifrost tog jeg min studentereksamen på Herning Gymnasium og nu læser 
jeg Medicin ved Århus Universitet. Jeg håber på at være færdig med studiet og blive læge i 2015. Min 
uddannelse er en del af drømmen for min fremtid, som jeg også ønsker kommer til at indeholde en dejlig 
familie, en masse fantastiske oplevelser og mange gode grin 
Livssætning med fra Bifrost: På Bifrost lærte jeg at være nysgerrig, engageret, gøre mig umage og være en 
del af et fællesskab. Det er de ting, jeg har taget med mig videre i livet 
 
Navn: Marie Byrjalsen, Århus 
Uddannelse og evt. job(s): Medicinstuderende, Århus Universitet 
Interesser: Se mine venner, bøger og musik 
Håb for nu og fremtiden: Jeg håber, at jeg kan få min karriere og mit fritidsliv til at være i balance. Tror min 
profession vil blive en stor del af min identitet, men jeg vil meget nødigt nedprioritere familie og venner 
Livssætning fra Bifrost: Ikke at gøre tingene halvt. Man skal være grundig, gøre sig umage og gå helhjertet 
ind i de ting, man har gang i 
 
Navn: Mie Lindberg, bor i København 
Uddannelse og evt. job(s): Bachelor i erhvervsøkonomi og kommunikation, påbegynder cand.merc. i 
strategi, organisation og ledelse efter sommer 
Interesser: Håndbold, hygge med venner, god musik, fotografi, madlavning 
Håb for nu og fremtiden: At komme til Sydamerika at studere, og gerne få en karriere der kan tage mig ud i 
verden 
Livssætning fra Bifrost: Fra Bifrost har jeg lært at være målrettet i det, jeg laver. Ift. min uddannelse har 
det været meget brugbart allerede fra barns ben at arbejde problemorienteret og selv skulle finde og 
strukturere brugbar viden 
 
Navn: Nadine Rasmussen, Herning 
Uddannelse og evt. job(s): Arbejder i DGI- huset Herning 
Interesser: Sundhed, familie, venner, musik, sport, male, tegne 
Håb for nu og fremtiden: At være lykkelig, og gøre mine medmennesker glade. Blive succesfuld indenfor 
den karriere fremtiden bringer mig 
Livssætning fra Bifrost: Bifrost lærte mig at være kreativ, hvilket jeg drager meget nytte af og holder af at 
arbejde i fællesskab 
 
Navn: Sarah Sandborg Attermann Nielsen, Aalborg 
Uddannelse og evt. job(s): Fik i 2011 min bachelor i sociologi fra Aalborg Universitet. Herefter begyndte jeg 
på min kandidatuddannelse i Development and International Relations  
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Håb for nu og fremtiden: Mine fremtidsplaner er at flytte fra Danmark efter endt uddannelse og finde et 
job i udlandet; hvor er underordnet, så længe jobbet er spændende  
Livssætning fra Bifrost: At gøre tingene på en alternativ måde kan være utroligt givende 
 
Navn: Mie Aas Clausen, København 
Uddannelse og evt. job(s): Sygeplejerskestuderende, færdig jan. 2013 
Interesser: Motion, venner/veninder, byen, koncerter, rejser 
Håb: At løbe et halvmaraton i dette år. Drømmer om mand og børn og om at blive sundhedsplejerske inden 
for de næste 10 år 
Livssætning:  
"Længe leve Bifrost-venner,  
alle dem vi holder af. 
Også dem vi ikke kender, 
hvor de så end kommer fra" 
 
Navn: Gro Uldahl Jensen 
Uddannelse og evt. job(s): 9. semester på sociologistudiet ved Aalborg Universitet 
Interesser: Jeg kan godt lide at dyrke alle mulige former for sport, hvor løbetræning og volley er blandt de 
fortrukne. Derudover går meget af min fritid på at være sammen med venner, læse bøger og mine 
studiejobs 
Håb og ønsker for nutiden og fremtiden: Mit kortsigtede mål er at gennemføre min uddannelse på 
sociologistudiet. Hvis alt forløber efter planen, er jeg færdiguddannet i 2013. På længere sigt håber jeg på 
at få et arbejde, hvor det samtidigt vil være vigtigt for mig at kunne have et velfungerende familieliv  
Livssætning med fra Bifrost: Man lærer bedst, hvis man kan vække en interesse, nysgerrighed og/eller 
undren i det enkle individ. At tilegne sig ny viden kan derfor gøres på mange måder, hvor det enkle individ 
selv har et ansvar for at gøre læringen spændende, udfordrende og betydningsfuld 
 
Navn: Thomas Østergaard Frandsen, Århus 
 Uddannelsesvej og evt. job(s): Musikvidenskab ved Århus Universitet og til næste år tilvalgsfag i Historie 
 Interesser: Lytte til og spille musik og være sammen med mine venner og min kæreste 
 Håb for nu og fremtiden: Arbejde med musik, fx undervise, og i øvrigt at have det godt :) 
 Livssætning med fra Bifrost: Nysgerrighed og interesse er to vigtige egenskaber at have med i alt, hvad 
man foretager sig 
 


