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Årgang 2004  
 
Navn: Simon Sebastian Merrild Jensen, Århus 
Uddannelse og evt. job(s): Brandmand og nu på vej til at blive kok, derudover har jeg rejst rundt i det 
meste af verden 
Interesser: Mad, Rejse og Piger 
Håb for nu og fremtiden: At jeg en dag ejer en delikatesse butik, arbejder deltid som brandmand og har 
fået mig et par dejlige børn og en sød kone, som vil med ud at se verden 
Livssætning med fra Bifrost: At være kreativ og stille mig kritisk 
 
Navn: Rasmus Hansen, Fredericia  
Uddannelse og evt. job(s): Terminal- og gods chauffør, arbejder som terminal arbejder om natten lige nu 
Interesser: Street hockey, min søn, min familie og styrketræning 
Håb for nu og fremtiden: Et godt sundt langt liv med min familie, muligvis en uddannelse mere 
Livssætning med fra Bifrost: At man altid skal hjælpe andre mennesker uanset alder eller størrelse eller 
farve 
 
Navn: Simon Arevad Kaasgaard, Aarhus C  
Uddannelse og evt. job(s): Uddannet finansøkonom på Erhvervsakademiet Aarhus, og skal starte som 
salgselev hos Tryg 
Interesser: Min elevplads, træning, fodbold, venner og familie 
Håb for nu og fremtiden: Håbet for nu er at gøre min uddannelse hos Tryg færdig, og derved blive 
uddannet assurandør, og derefter læse en HD. Håb for fremtiden er at have en dejlig sund familie, et 
lækkert hus og en spændende/udfordrende hverdag både mht. job og i det private 
Livssætning med fra Bifrost: At være åben og imødekommende. At være kreativ, hårdtarbejdende og at 
kæmpe for det man brænder for 
 
Navn: Asger Bruun Hansen, Aarhus 
Uddannelsesvej og evt. job(s): Efter Bifrost tog jeg en Højere Handelseksamen (HHX). Derefter arbejdede 
jeg som pædagogmedhjælper i over tre år 
Interesser: Sideløbende har jeg arbejdet intenst med musik – Jeg komponerer og producerer 
eksperimenterende elektronisk musik – og det sidste års tid har jeg arbejdet med min musik på fuld tid. Nu 
er jeg signet på to pladeselskaber og spiller ofte rundt omkring 
Håb for nu og fremtiden: Mine håb for fremtiden er at nå endnu længere med den karriere, jeg først lige 
har fået skudt i gang 
Livssætning med fra Bifrost: Learning by doing 
 
Navn og By: Anders Toft, Aarhus 
Uddannelse og evt. job(s):  
2011-2012 Lord Ashcroft International Business School, Cambridge 
2010-2014 Finansbachelor, Erhvervsakademi Aarhus 
2009 Grundtvigs Højskole Frederiksborg 
2008 Aftjent værnepligt i hæren ved ingeniørregimentet. 
2004-2007 Matematisk student fra Herning Gymnasium 
Interesser: Investering, Musik, Rejse og Sport 
Håb for nu og fremtiden: Vil gerne i fremtiden arbejde med investering indenfor den finansielle sektor. 
Efter afsluttet bachelor håber jeg at kunne få arbejde evt. som børsmægler, men overvejer også om jeg skal 
læse videre på en kandidatgrad, hvilket kunne være spændende at læse i udlandet. Jeg håber en dag at 
kunne drive min egen investeringsfond. Jeg er pt. i gang med mit 4. semester og skal ud i praktik på mit 5. 
semester til august 
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Livssætning med fra Bifrost: Evnen til at kunne anvende kreativitet med teori  
 
Navn: Jakob Damgaard, Aarhus 
Uddannelse: I gang med at studere Kommunikation (Danmarks Medie- & Journalisthøjskole) 
Interesser: Rejse, musik, sport, madlavning, formidling 
Håb for fremtiden: At sætte mit aftryk :) 
Livssætning: Jeg gør tingene på min måde 
 
Navn: Caspar Lyhne, København K 
Uddannelse og evt. job(s): BSc in Economics and Business Administration; Cand. Merc. Management of 
Innovation and Business Development. Jeg er i skrivende stund ansat som moms-konsulent i en mindre 
virksomhed 
Interesse: Vennerne og familien er min hovedinteresse, derud over kan jeg godt lide at holde mig aktiv med 
diverse sportsgrene samt træning. Rent uddannelses- og jobmæssigt har skabelse og styring af innovation, 
global samhandel og de finansielle markeder min store interesse 
Håb for nu og fremtiden: Jeg håber på at finde arbejde i udlandet inden for innovation eller markeds- 
udvikling efter færdiggørelsen af min master. Jobmæssigt vil jeg gerne kunne hjælpe Danske virksomheder 
med at øge deres eksport og varetage samt fremme Danske interesser i udlandet. På længere sigt håber jeg 
på at kunne skabe en dejlig familie med dejlige børn, dertil håber jeg på at få en spændende karriere 
Livssætning med fra Bifrost: En divergent tankegang vil jeg gerne tilskrive Bifrost, at kunne antage kritiske 
vinkler på alle slags livssituationer er også et værktøj, som Bifrost i nogen grad har udstyret mig med  
 
Navn og by: Louise Auning Maul fra Herning 
Uddannelsesvej og evt. job(s): Får til sommer en BA. i engelsk med retorik som sidefag, og begynder til 
september med at læse en kandidat i retorik. Jeg arbejder som bartender ved siden af studierne 
Interesser: I min hverdag bruger jeg meget tid på mine venner, træning og mine to dejlige hunde. I de 
længere ferier rejser jeg så meget som muligt 
Håb for nu og fremtiden: Håber på at få en PhD plads i retorik efter min kandidat, da jeg gerne vil arbejde 
som selvstændig retoriker en gang ude i fremtiden 
Livssætning med fra Bifrost: Hmm ved ikke om jeg kan tænkte på en bestemt livssætning, men Bifrost har 
lært mig at tænke lidt anderledes. Og så har de mange fremlæggelser nok givet lidt, eftersom jeg nu læser 
retorik;) 
  
Navn og by: Mette Møller, Aalborg 
Uddannelsesvej og evt. job(s): 
2012-2013: Praktikant ved Årstiderne Arkitekter, Herning 
2009-2012: Bachelor i Arkitektur og Design, Speciale i Urban Design, Aalborg Universitet 
2005-2008: STX, Herning Gymnasium – retning: Matematik A, Fysik B og Kemi A 
2004-2005: 10. klasse, Viby Efterskole, Nørre Aaby – retning: Teater, Musik og Dans 
1995-2004: 0.-9. klasse, Børneskolen Bifrost, Herning 
Interesser: Mine primære interesser ligger inden for mit fag som arkitekt, hvor jeg fordyber mig i 
formgivning og udvikling af arkitekturens rum. Jeg tegner, maler og formgiver både analogt og digitalt, og 
mit fag er både min hobby og min hverdag. Adspredelse finder jeg i rejser og oplevelser, men i den mere 
daglige rutiner bruger jeg tid på mine interesser indenfor musik og motion 
Håb for nu og fremtiden: Jeg er på nuværende tidspunkt arkitektpraktikant ved Årstiderne Arkitekter, for 
at få min teoretiske viden udfordret med praktisk erfaring, inden jeg i sommeren 2013 flytter til Berlin for 
at få en Master i Urban Design ved TU Berlin. Min drøm er at arbejde med byudvikling og storskala 
arkitektur og bo inden for Europas grænser 
Livssætning med fra Bifrost: Om jeg har en livssætning fra Bifrost ved jeg ikke, men årerne på skolen har 
uden tvivl været med til at gøre mig til den jeg er i dag. Når jeg tænker tilbage til skoletiden er det ofte Lone 
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Lykke og Franz der dukker frem; specielt de har været med til at skabe mit kreative springbræt ud i livet. 
Bifrost har givet mig kvaliteter og værdier med i bagagen, som jeg ofte finder frem, lige meget hvor i mit liv 
og uddannelse jeg har været 
 
Navn: Camilla Kølbæk Zaulich, København 
Uddannelse: Jeg har en bachelor i idéhistorie og museologiske studier fra Aarhus Universitet. Jeg tager fra 
august et studiefrit år, hvor jeg bl.a. skal arbejde på Arbejdermuseet. Jeg regner med at tage min kandidat i 
historie 
Interesser: filosofi, historie, politik, musik, teater, billedkunst mv. 
Håb for nu og fremtiden: Overordnet håber jeg, at verden bliver mere bæredygtig, at det bliver muligt at 
kurere flere sygdomme, bekæmpe fattigdom, og at der fremover vil være mere solidaritet og 
næstekærlighed i verden. På det mere personlige plan håber jeg, at mine nærmeste bliver/ forbliver 
lykkelige og får nogle fantastiske liv. Derudover håber jeg på at komme til at leve af noget, som interesserer 
mig samt en dag at kunne stifte en familie 
Livssætning(er) med fra Bifrost: At verden er mangfoldig, og at anerkendelse og respekt for folks 
forskelligheder er vigtig. At man skal vove at tænke og handle kreativt, anderledes og ud over de typiske 
grænser. At man skal turde at bruge sin fantasi. Derudover har jeg lært at forstå læring som en helhed og 
ikke centrere mig om faggrænser men derimod om fagenes forbindelser. Tværfaglighed og 
helhedsforståelser har været helt centralt 
Andet: Bifrost har uden tvivl haft en enorm stor betydning for mig både fagligt og menneskeligt. Fagligt har 
jeg (som beskrevet ovenfor) tidligt lært at tænke tværfagligt, hvilket har været en stor styrke i mit studium 
på idéhistorie. Idéhistorie handler bl.a. om at kunne overskue nogle af ‘de store sammenhænge’. Personligt 
har Bifrost støttet og opmuntret min kreativitet både i forhold til musik, billedkunst mv. samt i forhold til 
kreativ tænkning. Mht. førstnævnte har Bifrost skabt nogle fantastiske rammer. Alle børn har uden tvivl 
fået mulighed for at kaste sig ud i kreative udfoldelser 
 
Navn og by: Jenny Ærthøj, København 
Uddannelsesvej og evt. job(s): Arbejder fuldtid som model i bl.a. København, Paris og Milano 
Interesser: Design, litteratur, skønhed 
Håb for nu og fremtiden: Jeg er enormt tilfreds med mit liv lige nu. Jeg rejser meget, og når jeg er hjemme, 
har jeg mulighed for bare at slappe af og nyde livet. 
Jeg vil rigtig gerne ha mig en uddannelse indenfor design eller i modebranchen, men er endnu ikke sikker 
på præcis hvad/hvordan, men fordi mit liv fungerer så godt, som det gør i øjeblikket, har jeg heller ikke alt 
for travlt med at komme i gang 
Livssætning med fra Bifrost: Du skal tro, du er noget! 
 
Navn: Nathalie Hornshøj Lissner, Aalborg 
Uddannelsesvej og evt. job(s): Læser psykologi på Aalborg universitet, og har netop afsluttet 4. Semester. 
Derudover arbejder jeg som tjener på restaurant MEST i Aalborg cirka 15-20 timer om ugen  
Interesser: Studiet og arbejdet tager det meste af min tid, men derudover elsker jeg at rejse, løbe og 
svømme 
Håb for nu og fremtiden: Jeg ønsker at få et dejligt liv fyldt med glæde, gode ting og dejlige mennesker. 
Præcist hvordan det skal udformes, ved jeg ikke endnu, men det vil tiden vise  
Livssætning med fra Bifrost: Bifrost har lært mig utrolig mange ting, som jeg altid har været meget 
taknemmelig for. Specielt har troen på egne evner gavnet mig utroligt meget i min videre skolegang. 
Desuden har evnen til at tænke kreativt og ”out of the box” ligeledes været utrolig hjælpsom i mange 
situationer. Generelt er jeg rigtig glad for at have gået på Bifrost, og jeg savner det faktisk ofte, da vi i 
klassen havde et fantastisk godt sammenhold. Faktummet, at jeg altid har glædet mig til at komme i skole, 
taler vist for sig selv   
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Navn og by: Lea Pallesen, Aalborg  
Uddannelsesvej og evt. job(s): Læser bachelor i Sociologi på Aalborg universitet, derefter ønskes en 
kandidat i pædagogisk sociologi, pædagogisk psykologi eller socialt arbejde  
Interesser: Menneskelig adfærd, pædagogik, madlavning, mode, rejser … 
Håb for nu og fremtiden: At få en kandidat i pædagogisk sociologi/psykologi, hvoraf et semester bliver i 
udlandet. Efterfølgende drømmer jeg om at få et job, hvor jeg kan gøre en forskel. Jeg vil gerne arbejde 
med samfundets faldgrupper, eller med udsatte børn og unge. Enten vil jeg varetage en stilling som 
”forsker”, hvor jeg vil lave undersøgelser af den menneskelige adfærd, ellers vil jeg ansættes i en 
organisation (f.eks. for unge kriminelle). Hvis sidstnævnte, vil jeg måske videreuddanne mig og tage endnu 
en kandidat i kriminologi, denne kandidat er dog endnu ikke oprettet 
Livssætning med fra Bifrost: Tro på dig selv – så kommer du langt i livet!  
Andet: Vil gerne takke Bifrost for den bagage, de har givet mig med ud i livet. Det har vist sig, at være 
vigtigt at kunne tænke kreativt, kunne tale foran en forsamling og kunne opstille sin egen problemstilling, 
samt belyse denne på egen hånd 
 
Navn og by: Christine Lagoni, Århus  
Uddannelsesvej og evt. job(s): Socialrådgiver uddannelsen 
Interesser: Jeg har stor interesse i mit arbejde på et herberg for hjemløse 
Håb for nu og fremtiden: Jeg drømmer om at rejse rundt og opleve den store verden, når jeg har afsluttet 
min bachelor. Hvad fremtiden ellers bringer, må tiden vise 
Livssætning med fra Bifrost: Jeg har lært at se kreativt på livet  
 
Navn og by: Sofie Højgaard Thybo, København 
Uddannelsesvej og evt. job(s): Danmarks Designskole, linjen for Visuel Kommunikation.  Speciale i 
illustration. Jeg går på overbygningen, og mangler 1 år 
Lige nu i praktik i New York hos henholdsvis kunstneren Wangechi Mutu samt Poul Lange Design, en grafisk 
tegnestue i New York. Hele opholdet varer 6 mdr. 
Interesser: Kunst, design, mad, pilates, psykologi 
Håb for nu og fremtiden: At kunne skabe mit eget, men først udvekslingsophold i Paris samt studierelateret 
job i København 
Livssætning med fra Bifrost: Kreativitet styrker 
Andet: Mit online portfolio: www.sofiethybo.dk 
 
Navn: Anna Caroline Zacho, København 
Uddannelsesvej og evt. job(s): Jeg læser til TV-og Medietilrettelægger på Danmarks Medie-og 
Journalisthøjskole. Jeg har de sidste 3 år boet i København. Her har jeg arbejdet med TV og været ansat på 
produktionsselskabet Metronome Productions. Her har jeg lavet programmer som Hvem Vil Være 
Millionær, For Lækker Til Love, Stjernerne På Slottet, Razzia, Familien Fra Bryggen og MasterChef  
Interesser: Primært sociale aktiviteter der indebærer sol, øl og godt selskab   
Håb for nu og fremtiden: Jeg drømmer om at gøre karriere indenfor TV i alle dets aspekter. Lige i øjeblikket 
laver jeg mest underholdningsfjernsyn og faktaprogrammer, men jeg har også et par dokumentarfilm i 
ærmet 
 
Navn og by: Jelena Josic, København 
Uddannelsesvej og evt. job(s): Jeg troede, jeg skulle leve af at danse og tog derfor en danseuddannelse, 
men har siden fundet ud af, at jeg vil arbejde med børn. Derfor skal jeg læse til pædagog til sommer og 
arbejder i øjeblikket som pædagogmedhjæper i en institution 
Interesser: Dans, tegne/male, teater, musik, træning 
Håb for nu og fremtiden: I fremtiden håber jeg at kunne hjælpe børn, der har det svært. Og gerne I 
udlandet 

http://www.sofiethybo.dk/
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Livssætning med fra Bifrost: At favne mangfoldighed, tænke abstrakt og kritisk 
 
Navn og by: Edith Maria Hornshøj Laugesen, København 
Uddannelsesvej og evt. job(s): Jeg har for ca. et år siden startet mit eget firma op, ”EdithMaria”, hvor jeg 
underviser i dans, kreativ bevægelse, pilates og sangundervisning. Det bliver anvendt som teambuilding, 
workshops, individuelle undervisningssessioner mm. Derudover rummer firmaet også mit virke som 
professionel sanger, hvor jeg tager ud og optræder til diverse arrangementer, enten som solist, som duo 
med min bror eller med en guitarist. Tanken bag firmaet er at arbejde med det kreative/kropslige/musiske 
aspekt i undervisningen, men hvor fokus også er på selvudvikling og gruppedynamik.  Jeg arbejder både 
med børn, unge og voksne, i øjeblikket er målgruppen primært unge og voksne kvinder. Ved siden af 
firmaet læser jeg pædagogik på Københavns Universitet, for at fusionere mine kreative interesser med min 
store passion for undervisning, gruppedynamik og relationer i undervisningssammenhænge. Jeg er desuden 
i skrivende stund ved at tage et par mindre uddannelser for at kvalificere mig yderligere til de udbud, jeg 
har i firmaet. Det drejer sig bl.a. om en sanglæreruddannelse hos Estill Voice Training samt en professionel 
pilatesunderviseruddannelse 
Interesser: Jeg har en stor passion for sang og stemmetræning, og netop derfor har jeg valgt at gøre det til 
en del af min levevej. Jeg skriver selv musik, hvilket er en af mine store interesser. Derudover har jeg en 
kæmpe passion for dans og performance og har danset samt medvirket i diverse mindre forestillinger. 
Denne interesse har også medvirket til en stor lidenskab for træning og vedligeholdelse af kroppen, 
hvormed træningen er en stor del af mit liv i dag og også væsentlig i henhold til mit arbejde. Slutteligt har 
min interesse det seneste år været at arbejde med undervisning og gruppedynamikker indenfor det 
kreative/kropslige/musiske felt, samt hvordan det kan optimeres 
Håb for nu og fremtiden: Jeg håber, at mit firma vil vokse sig større, så jeg kan få mulighed for også at 
undervise uden for Danmarks grænser. I den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at flytte til udlandet i en 
længere periode for at arbejde, drømmen er Frankrig, da miljøet for dans, musik og kreativitet er meget 
blomstrende, samt pga. klimaet, maden og omgivelserne; -) Derudover håber jeg, at jeg med firmaet kan 
åbne op for nye spædende tiltag såsom at undervise andre i, hvordan man bliver den bedste udgave af sig 
selv som underviser. Desuden er planen at tage en kandidat eller master indenfor det kreative 
pædagogiske felt.  Derudover er det essentielt for mig, at min familie, kæreste og venner har det godt, og 
at jeg kan være medvirkende til at dette kan realiseres samt at få tid til at tilbringe mange skønne timer 
med dem 
Livssætning med Bifrost: At turde springe ud i tingene uden at have livrem og seler på! Tænke i nye baner, 
være kreativ, og altid holde fast i den du er og turde stå ved dig selv. ”Man bliver hvad man tænker”. Bifrost 
er en af grundende til, at jeg tør springe ud som selvstændig og tør tro på egne evner, det vil jeg altid være 
Bifrost evigt taknemmelig for!!   
Andet: se mere på www.edithmaria.dk  
 
 

http://www.edithmaria.dk/

