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Årgang 2005 
 
Navn og by: Martha Monrad Hansen, Aarhus 
Uddannelse og job: Studerer folkesundhedsvidenskab på Aarhus universitet og er ansat samme sted som 
studenterstudievejleder 
Interesser: Globetrotterlivet, genial musik og god litteratur 
Håb for nu og fremtiden: Glæde og kærlighed omkring mig 
Livssætning: Bifrost gav mig lyst og evne til at gøre mig umage - med mit arbejde, med mit liv og med at 
have det godt 
 
Navn og by: Sofie Meinertz Schurmann Hansen, Hurup Thy 
Uddannelse: Via University College, Læreruddannelsen i Nørre Nissum(dansklærer med speciale i musik og 
specialpædagogik) 
Interesser: Familie, venner, rejser, fitness, mindfullness, musik, sprog (i særdeleshed det danske), gode 
bøger, koncerter, oplevelser osv. 
Håb for nu og fremtiden: At fortsætte min læreruddannelse med en kandidatgrad i pædagogisk psykologi 
med det sigte for øje at forske inden for området, børn med særlige behov, og evt. være med til at 
videreudvikle tankegangen om folkeskolen i en mere rummelig (ikke nødvendigvis inkluderende) orienteret 
retning 
Livssætning med fra Bifrost: (1) Du kan det, du vil. (2) Ingen drømme er for store at drømme     
 
Navn: Tea Lukman Christensen, Aarhus C 
Uddannelsesvej: Herning gymnasium, (Team Danmark-linjen), Medievidenskab, Aarhus Universitet 
Interesser: Medier, kultur, svømning, sport, mennesker  
Håb for fremtiden: Liv, læring, fantasi, smil, oplevelser, udfordringer og kærlighed 
Livssætning fra Bifrost: "Se verden gennem regnbuebriller" 
 
Navn og by: Mathias Westmark, Aarhus C 
Uddannelse: Læser Informationsvidenskab på 4. semester, og forventer at gøre Bacheloren færdig næste år  
og med Antropologi som tilvalgsfag 
Interesser: Venner, musik, fester, studiet, sport - i særdeleshed CrossFit. Og så er jeg blevet meget 
interesseret i iværksætteri 
Fremtidsplaner: Hvis der bliver tid til det i sjette semester, starter jeg og en studieven vores eget firma. 
Desuden vil jeg gerne tage en kandidat i Informationsvidenskab, og derefter finde et spændende arbejde 
Livssætning: Hvis verdenen er grå, kan man altid blande nye farver 
 
Navn og by: Sara Bach Henriksen, 8000 Aarhus C 
Uddannelsesvej og evt. job(s): Under uddannelse som fotograf  
Interesser: Fotografiet, medmennesker, digitale medier, nyheder og musik 
Håb for nu og fremtiden: At få en god karriere som fotograf og finde det komplette stadie af lykke 
Livssætning med fra Bifrost: Åh der er meget. Sangen Livstræets Krone vidner om en grundeksistens om 
det gode liv, når alt ser sort ud: "Lad dem lege i livstræets krone. Lad dem føle, at livet er stort. Lad dem 
skue de blå horisonter, og himmelhvælvingens port." Og Peter Plys citater vidner om det vigtige i livet: 
"Venskab er den bedste gave, du kan få" og "Det man godt kan lide at gøre, gør man som regel godt" 
 

Navn og by: Maja Høj Nielsen, Aarhus 
Uddannelsesvej og evt. job(s): Jeg skal til at påbegynde mit 5. semester på Handelshøjskolen i Aarhus, hvor 
jeg studerer international virksomhedskommunikation med profilen spansk og engelsk. Ved siden af studiet 
arbejder jeg hos en bager, men jeg håber på snart at kunne finde noget mere studierelevant 
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Interesser: Den tid, jeg har tilovers efter studiet og arbejdet, bliver mest af alt brugt på at træne og være 
sammen med mine venner og veninder. Jeg går meget op i at have en sund livsstil med masser af sport, så 
det er i hvert fald en stor og vigtig interesse for mig 
Håb for nu og fremtiden: Lige nu er første step at færdiggøre mine to sidste semestre, hvorefter jeg ikke 
rigtig kan beslutte mig for, om jeg skal fortsætte direkte med min kandidat, eller om jeg skal holde et år fri, 
som jeg så gerne vil bruge på at være i praktik i udlandet (evt. en ambassade eller en international 
virksomhed). Idet jeg netop har brugt mit 4. semester i Chile med mit studie, trækker det meget at skulle 
tilbringe mere tid i udlandet, men jeg vil nu også rigtig gerne i gang med min kandidat. Så i forhold til 
fremtiden, er jeg lidt splittet, men er sikker på, at jeg nok skal få det afklaret i løbet af det næste års tid 
Livssætning med fra Bifrost: Vigtigheden i at arbejde tværfagligt: Jeg husker tydeligt, at det ikke altid var 
noget, som at jeg fandt videre spændende, imens jeg gik på Bifrost, men i mine år efter på henholdsvis 
Herning Gymnasium og nu på Handelshøjskolen Aarhus har jeg virkelig fået øjnene op for, hvor meget fokus 
på at arbejde tværfagligt på Bifrost har givet mig. I min tid på Herning Gymnasium, husker jeg tydeligt, at 
alle os Bifrost-børn havde en klar fordel i forhold til at udarbejde tværfaglige opgaver, idet vi havde gjort så 
meget i det på Bifrost. Ligeså vel på Handelshøjskolen Aarhus, her  har jeg kun haft gode oplevelser med de 
tværfaglige opgaver, jeg har udarbejdet. Så det er i hvert fald noget, jeg har lært at sætte stor pris på ved 
min tid på Bifrost, og er sikker på, at jeg ikke ville have haft lige så gode oplevelser samt positive responser 
på tværfaglige opgaver, hvis jeg ikke havde været på elev på Bifrost 
 

Navn og by: Anders Østergaard Frandsen, Århus 
Uddannelsesvej og evt. job(s): Det Jyske Musikkonservatorium, Klassisk trombone 
Interesser: Familie, venner, musik, bøger, fester, rejser og EM i fodbold 
Håb for nu og fremtiden: Jeg håber på at kunne komme til at leve af at spille musik, og derigennem få en 
masse gode oplevelser, møde en masse spændende mennesker og se en masse spændende steder 
Livssætning med fra Bifrost: Helt konkret mener jeg, at Bifrost med sin vægt på tværfaglighed og 
samarbejde, har forberedt mig på bedste måde til mit videre studieforløb på gymnasiet, og senere 
konservatoriet. Mange ting omkring opgaveskrivning og projektarbejde har ligget dybt i mig efter årene på 
Bifrost, og det er jeg sikker på har været en stor styrke, og medvirkende til at det er gået mig godt både det 
ene og det andet sted. Derudover har jeg to søskende, som også har gået på skolen, og Bifrost har derfor 
haft en rigtig stor plads i mit og min families liv 

Nicoline Kjeldahl Christensen, Fuglsangsvej 4e , Herning. Da jeg skiftede skole i 6. kl. fra Bifrost til 
Lundgårdskolen, var der umiddelbart fordi jeg hverken kunne læse eller skive, og skolen havde ikke 
resurserne til det. Desværre! Husker Bifrost, som var det et eventyr! En skole med spændende og kreative 
oplevelser, som jeg stadig husker tilbage på. F.eks. vores "hemmelige sommergave", som vi alle var så 
spændte på få. Jens Ole, mit store idol, med hans nervepirrende Dods historie  Dem ville jeg gerne have på 
bånd, den dag i dag. Husker at vi alle sammen kunne være der, og alle kendte næsten alle, og de "store" var 
vores "venner", for vi var en stor familie, hvor vi hjalp hinanden 

 

 
 


