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Årgang 2006 
 
Navn: Amalie Detjen Schmidt, Aarhus  
Uddannelsesvej og evt. job(s): Jeg læser lingvistik på Aarhus universitet. Derudover arbejder jeg også som 
studentermedhjælper hos studieadministrationen på universitetet 
Interesser: Når jeg ikke læser og arbejder, fester jeg med mine venner 
Håb for nu og fremtiden: Jeg har endnu ikke fundet ud af, hvad jeg vil med mit studie, da der er utallige 
muligheder, men jeg håber, jeg bliver ved med at være glad for det 
 
Navn: Amalie Hjelm Kristensen, Odense 
Uddannelsesvej og evt. job(s): På udveksling i USA 06/07, Herning Gymnasium (matematik og musik) og 
læser nu til engelsk og matematik lærer på University College Lillebælt, Odense. Jeg arbejder ved siden af 
som tjener ved restaurant Bones og som assistance i Bog og Ide 
Interesser: Jeg er stadigvæk en læsehest, og jeg elsker at rejse og se verden 
Håb for nu og fremtiden: Jeg har stadig 3 år tilbage, så håbet er at færdiggøre min uddannelse, og 
drømmen er derefter at flytte til udlandet og arbejde på internationale skoler. Jeg har en lille drøm om at 
bo nogle år på Grønland 
Livssætning med fra Bifrost: Tænk kreativt og tænk anderledes 
 
Navn: Anders Brandt Ebbesen, Aalborg 
Uddannelsesvej og evt. job(s): Læser historie på AAU  
Interesser: Jeg har stadigvæk min store passion for fodbold og især for mit hold FC Midtjylland. Nogle ting 
ændrer sig nok aldrig ☺ 
Håb for nu og fremtiden: Håbet for nu er, at jeg kan finde et job, når jeg en gang bliver færdig med at læse 
historie. Lige nu bliver det nok et job som gymnasielærer, men man ved jo aldrig. 
Jeg går rundt med et lille håb og drøm om at kunne blive boende her i Aalborg, da jeg er blevet rigtig glad 
for at bo i byen 
Livssætning med fra Bifrost: Man skal være glad for det, man laver! Det er ligegyldigt, hvad det så er, bare 
det er noget, som kan få dig op om morgen 
 
Navn: Anne-Sofie Overgaard, Århus  
Uddannelsesvej og evt. job(s): Jeg læser på Det Jyske Kunstakademi 
Interesser: Jeg er meget interesseret i Kunst og andre kreative medier 
Håb for nu og fremtiden: Jeg håber selvfølgelig, at jeg en gang kan komme til at leve af min kunst, men det 
ville bestemt ikke gøre mig noget at undervise indenfor emnet 
Livssætning med fra Bifrost: Selv det at tænke er en kreativ proces 
 
Navn: Daniel Sørensen, Herning 
Uddannelsesvej og evt. job(s): Elbæk efterskole, HHX Herning, Multimediedesigner Erhvervsakademi 
MidtVest 
Interesser: Sport, elektronik, design 
Håb for fremtid: Håber at blive optaget på Erhvervsakademiet i Århus for at læse bachelor i webudvikling, 
senere få et job der har noget med webudvikling at gøre (både på kommunikativt plan, design og 
kodedelen) 
Livssætning med fra Bifrost: Bevægelse 
 
Frederik Sander, Herning 
Uddannelsesvej: Midtjyllands Kristne Friskole (0-7. klasse), Børneskole Bifrost (8. klasse), Idrætsefterskolen 
ISI i Ikast (9. klasse), Herning Gymnasium og nu Business Development Engineer (diplomingeniør) ved AU 
Herning. 
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Jobs: Piccolo i rejseselskabet Bravo Tours A/S (05), Medarbejder i BioCity Herning (05-08), Kasseassistent i 
Rema 1000 Herning (07-08), Lukke-ansvarlig i Rema 1000 Herning (08-09), Sportsmedarbejder på Herning 
Folkeblad (08-09), Medarbejder i 7-Eleven Herning (09-10), Fastansat lærervikar på Præstelundskolen i 
Brande (09-10) og Fastansat barista hos Baresso Coffee (10-11) 
Interesser: Sport – især fodbold, iværksætteri, venner & familien 
Håb for nu og fremtiden: Fortsætte med at nyde livet og dets udfordringer. Min store drøm er at blive 
selvstændig eller ansat i en virksomhed, hvor omdrejningspunktet er at forny og udvikle produkter. Jeg 
håber på at finde et arbejde, hvor jeg brænder for det, jeg laver og arbejdstimer lige såvel kunne være 
interessetimer 
Livssætning med fra Bifrost:  Walt Disney: "If you can dream it, you can do it." – mit første projekt på 
Bifrost omhandlede Walter Elias Disney 
 
Navn: Mads Viinberg , Herning 
Uddannelsesvej og evt. job(s): Webdesign - Professionel computer spiller 
Interesser: Computer, sport og venner 
Håb for nu og fremtiden: At leve livet så godt som mulig - at få et godt arbejde og få nogle små på et 
tidspunkt 
Livssætning med fra Bifrost: At vi havde den bedste klasse 
 
Navn: Malte Sikjær, Herning  
Uddannelsesvej og evt. job(s): Uddannet automekaniker (4år) og skal ind til dragon regimentet den 
4/2/2013 (militæret) 
Interesser: Motorcykler, biler, tatoveringer 
Livssætning med fra Bifrost: Man skal spise med kniven i højre hånd og gaflen i venstre hånd på Livø ifølge 
Bodil 
 
Navn: Mathias Fyhn, Herning 
Uddannelsesvej og evt. job(s): Herning gymnasium og så skal jeg studere statskundskab på KU efter 
sommerferien 
Interesser: Arkitektur, film, litteratur, politik, gastronomi, FCM! 
Livssætning med fra Bifrost: Et lys, en levende lygte 
 
Navn: Mette Würtz, jeg bor i Århus  
Uddannelsesvej og evt. job(s): Jeg læser til sygeplejerske  
Interesser: Jeg ved sgu ikke lige, hvad mine interesser er, men jeg er vild med min familie og at have det 
sjovt 
Håb for nu og fremtiden: Jeg håber, min fremtid bliver intet mindre end fantastisk 
Livssætning med fra Bifrost: Min livssætning fra Bifrost er da noget i retningen af: Længe leve du og jeg. 
Altså i den betydning at alle ligesom var lige meget værd - ligesom i den gamle Bifrost-sang. Eller også 
noget med Slørkælderen, bare fordi den havde sådan et sejt navn 
 
Navn: Niels Byrjalsen, Århus 
Uddannelsesvej og evt. job(s): Herning Gymnasium, Bachelor i Statskundskab 
Interesser: Alt, der er interessant 
Håb for nu og fremtiden: At rejse ud 
Livssætning med fra Bifrost: Kun igennem nysgerrighed kan vi opdage muligheder. Og kun ved at tage 
chancer kan vi udnytte disse muligheder 
 
Navn: Peter Overgaard, Herning 
Uddannelsesvej og evt. job(s): Logistik elev hos Kvik A/s 
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Interesser: Fodbold, familie 
Håb for nu og fremtiden: Håbet i nuet er at gennemføre min uddannelse. Håbet for fremtiden er at 
videreuddanne mig til Lager Disponet, muligvis mere 
Livssætning med fra Bifrost: Hvis alle mennesker undlod at gøre de små ting, vi ikke behøver at gøre, 
hvordan ville verden så se ud? Tag ansvar for din verden 
 
Navn: Sari Lin Pallesen, Herning 
Uddannelsesvej og evt. job(s): Da jeg havde færdiggjort min skolegang på Bifrost, tog jeg tiende klasse på 
Vesterlund Ungdomsskole, hvorefter jeg gik på medielinjen på Herning Gymnasium. Jeg er nu i gang med 
mit andet sabbatår, hvor jeg arbejder i en vuggestue. Til sommer starter jeg på Universitetet i enten Århus 
eller Odense, hvor jeg skal læse religionsvidenskab, hvilket jeg tror bliver vildt spændende! 
Håb for nu og fremtiden: Mit håb for fremtiden er, at jeg vil få mulighed for at komme på sådanne rejser 
hele livet igennem! 
Livssætning med fra Bifrost: Vi havde engang et emne på Bifrost, som hed ”At rejse er at leve”, hvilket 
sidenhen er blevet min livssætning. Jeg har i mine sabbatår været i både Afrika, Asien og Nordamerika, og 
aldrig har jeg levet så helt og rigtigt som på disse rejser!  
 
Navn: Siff Langelund, København 
Uddannelsesvej og evt. job(s): Frisør. Og så laver jeg pt. hår og make up til show under mode ugen, 
fotoshoots og Live fra Bremen 
Interesser: Jeg går rigtig meget op i mit arbejde, da det er det, jeg brænder for, og så elsker jeg livet i 
København 
Håb for nu og fremtiden: Min fremtidsplan er en karriere som make up og hår stylist indenfor film og tv 
Livssætning med fra Bifrost: Da jeg er den største pillefinger må det være: Man må KUN røre med øjnene! 
 
Navn: Simon Dalsgaard, Herning 
Uddannelsesvej og evt. job(s): Arbejder på Bifrost  
Interesser: Jeg vil prøve at komme i gang med ishockey igen 
Håb for nu og fremtiden: Jeg vil derudover gerne læse idræt 
 
Navn: Thilde Andersen Skovgård, Herning  
Uddannelsesvej og evt. job(s): Ansat hos BESTSELLER siden 2010, som PR-assistent. Nuværende stilling: 
Kreativ koordinator (window/in-store)  
Interesser: Kommunikation via forskellige medier og udtryksformer 
Håb for nu og fremtiden: World peace! - Og at alle børn får lov at lege i det gule rum, mindst én gang i 
deres liv 
Livssætning med fra Bifrost: Det er kun din fantasi, der sætter grænser 
 
Navn: Thomas Skipper Bach Kristensen, 7400 Herning 
Uddannelsesvej og evt. job(s): Uddannet automekaniker. Er pt. ved at aftjene min værnepligt hos 
Beredskabsstyrelsen. Og har lige sendt en ansøgning til mellemlederuddannelsen  
Interesser: Interesserne er biler, motorcykler og styrketræning mm.  
Håb for nu og fremtiden: Tja håbet for nu er da, at jeg kommer ind på mellemlederuddannelsen. Og vil da 
gerne snart eje mit eget hus 
 
Navn: Tine Petersen, Málaga (men normalt Aarhus) 
Uddannelsesvej og evt. job(s): Student fra Aarhus Katedralskole i 2010. Starter sandsynligvis på 
statskundskab til efteråret, også i Aarhus 
Interesser: Jeg kan rigtig godt lide at rejse, og gør det så ofte som muligt 
Håb for nu og fremtiden: Jeg glæder mig til at starte på mit studie og få begyndt en uddannelse. Jeg vil 
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gerne tage min kandidat i udlandet og finde et arbejde, der gør det muligt at bo forskellige steder i verden  
Livssætning med fra Bifrost: Selvom jeg kun fik gået et år på Bifrost, husker jeg stadig meget fra den tid. 
Det er rigtig gode minder, og jeg synes, at jeg har taget mange gode ting med derfra. De forskellige 
projekter, vi havde, står rigtig tydeligt, det samme gør gode venner og et rigtig godt fællesskab generelt 
 
Navn: Trine Søs Andersen, Herning (et par måneder endnu, herefter Odense eller Århus) 
Uddannelsesvej og evt. job(s): Afsluttet gymnasiet, arbejdet hos Siemens Wind Power det sidste halvandet 
år, venter på svar fra Universitet om optagelse til sommer (søgt ind på Psykologi og Litteraturvidenskab) 
Interesser: Bøger, sang, musik og drama  
Håb for nu og fremtiden: Håber på at blive glad for det studie, jeg kommer ind på til sommer, og for 
engang ude i fremtiden at få nogle dejlige børn med min nuværende kæreste 
Livssætning med fra Bifrost: Livet opleves bedst igennem farver 
 
Navn: Victor Mathias Hornshøj Lissner, Århus 
Uddannelsesvej og evt. job(s): Lægevidenskab - Ansat hos Foreningen Af Danske Lægestuderende 
Interesser: Film, Bøger og Medicin 
Håb for nu og fremtiden: Håber på at komme godt igennem studiet og ende som kirurg 
Livssætning med fra Bifrost: Aldrig køb en trøffel til en 5´er, når du kan få seks for 20 


