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Årgang 2007 
 
Navn: Andreas Riis Damgaard, København 
Uddannelse og evt. job(s): Dimitterede fra Herning Gymnasium 2010. Stud.Theol ved Københavns 
Universitet, ved det Teologiske Fakultet 2011. Stock Manager – ALDO Group, Denmark. Tutor på 
Københavns Universitet ved det Teologiske Fakultet 
Interesser: Musik, litteratur, filosofi og kultur i det hele taget med den forudsætning, at det er veludført og 
ligeledes gennemført udført 
Håb for nu og fremtiden: Håber på og har intentioner om at fuldføre min universitetsuddannelse og 
eventuelt forske indenfor Etik og Religionsfilosofi på Københavns Universitet, eller anden højere 
læreanstalt. Muligvis at arbejde med Etik, CSR eller HR i det private og/eller offentlige erhvervsliv og måske 
en dag arbejde i kirkeligt regi 
Livssætning med fra Bifrost: ”Vi lærte, at man kan lige præcis hvad man vil, hvis blot man gør hvad man 
kan ” 
 
Navn: Anne Norge Lauridsen, Frederiksberg, København 
Uddannelse og evt. job(s): Søger ind på Århus Universitet til sommer. Job hos Creative Space i 
Frederiksberg (2012), Krabbesholm Højskole, Design (2011), Herning Gymnasium, Musik og Matematik 
(2008-2011), Skanderup Efterskole, Musik og Teater (2007-2008) 
Interesser: Mine interesser er tegning/maling, lytte/spille musik, kultur, rejser, design, syning, kreativitet, 
skrivning, oplevelser, madlavning, arrangere events, fjol, fest, venner 
Håb for nu og fremtiden: Mine håb for nu og fremtiden må overordnet være at få lykke og personlig 
succes. Mere konkret håber jeg at kunne kombinere mine interesser og talenter i et erhverv. Lige nu håber 
jeg på at komme ind på Klassisk Arkæologi på Århus Universitet samt få bolig, og have nogle satans gode 
studieår i kære Århus 
Livssætning med fra Bifrost: At udvikle egne evner bedst muligt i tværfaglige, selvstændige og kreative 
projekter 
 
Navn: Jannik Bruun Hansen, Herning 
Uddannelse og evt. job(s): Teknisk Designer (Bygge og anlæg), Pædagogmedhjælper, Hærens 
basisuddannelse Holstebro 
Interesser: At spille og lytte til musik, mine medmennesker og motion 
Håb for nu og fremtiden: Bosættelse i Århus, Bygningskonstruktør bachelor, og evt. arkitekt 
Livssætning med fra Bifrost: Gør mod andre som du ønsker de skal gøre mod dig 
 
Navn: Johanne Weiss, Odense 
Uddannelse og evt. job(s): Studiestart til august, pt. pædagogmedhjælper 
Interesser: Sport 
Håb for nu og fremtiden: Godt/velbetalt job i udlandet 
 
Navn: Line Aagaard Nordentoft Pedersen, 8800 Viborg 
Uddannelse: Student 2011 fra Holstebro Gymnasium Årgang 2008-2011 Muical og Teater linje, Dansk 
Talent Akademi, Hovedlærer på Nørrelandskolens scenekunstlinje 
Interesser: Jeg beskæftiger mig stadig med sang, dans og teater og håber at blive ved med det. Jeg har dog 
ændret indgangsvinklen og har det sidste år fungeret mere som underviser rundt om i landet. Derudover 
holder jeg meget af at rejse og interesserer mig meget for andre kulturer og alt, hvad der dertil hører 
Håb for nu og fremtiden: Jeg håber at kunne fortsætte inde for scenekunsten. Jeg har endnu ikke helt 
fundet ud af, hvilken gren det skal være, men lige nu vil jeg gerne fortsætte med at undervise. Jeg har 
planer om at tage til Nepal til efteråret og arbejde som frivillig, hvis logistikken tillader det. Der er et 
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program, hvor man hjælper mentalt handicappede unge gennem music og teater. Jeg håber, at turen vil 
give mig et klarere indblik i, hvordan jeg ellers kan udnytte min scenekunstneriske erfaring 
Livssætning med fra Bifrost: Du kommer længst med en åben indstilling. Du behøver ikke at forstå eller 
være enig i alt, men acceptere, at ting kan gøres anderledes, og du lærer mere end du aner 
 
Navn: Louise Hagen Rasmussen, Herning  
Uddannelse og evt. job(s): Handelsskolens grunduddannelse – næste år: Skive Erhvervsakademi. 
McDonald’s 
Håb for nu og fremtiden: Uddannet serviceøkonom med ledelsesmæssigt ansvar 
Livssætning med fra Bifrost: Vær åben for forandringer, men gå ikke på kompromis med dine inderste 
værdier 
 
Navn: Mathias Dyhr Nielsen, København 
Uddannelse og evt. job(s): Det Kgl. Danske Kunstakademi 
Interesser: Fransk filosofi og amerikanske tv-serier 
Livssætning med fra Bifrost: “Fantasi som redskab til at iværksætte idéer” 
 
Navn: Mette Lyhne, Herning 
Uddannelse og evt. job(s): Efter Bifrost startede jeg på Herning Gymnasium (STX) med 
Engelsk/Samfundsfag som linje, og fik min hue i 2010.  Efter ’’Gym’’ tog jeg mig et arbejdsår, hvor jeg 
arbejde i en Rema1000 og som afløser på Nørregade plejehjem. I år 2011 startede jeg så på 
Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, som jeg afslutter i år 2015. Lige pt. er jeg afløser på Plejehjemmet 
Lindegården samt Nørregade plejehjem, men om 5 år ser jeg mig selv som sygeplejerske, enten på 
sygehuset eller i hjemmeplejen 
Interesser: Mine hovedinteresser er mine veninder, min kæreste og min familie. Ellers får jeg tiden til at gå 
med at arbejde, gå i skole, se masser af film og træne i DGI huset 
Håb for nu og fremtiden: Et job som (over)-sygeplejerske på enten sygehuset eller i hjemmeplejen. Jeg vil 
gerne have en dejlig familie, en hund, bevare mine gode og nære venner, have et godt helbred, og være 
lykkelig   
Ord der beskriver Bifrost: Fantasi, oplevelser, leg, fællesskab, praksis, kunst, form, ideer, indtryk og udtryk 
Livssætning med fra Bifrost:  At hjælpe mennesker, ligegyldigt alder, størrelse, køn og farve. Tænke i andre 
baner, være kreativ og forholde mig undrende og kritisk 
 
Navn: Mikkel Lorentz Andersen, Herning  
Uddannelse og evt. job(s): Går på HF og arbejder på Børneskolen Bifrost 
Interesser: Går meget op i venner, familie og skole 
Håb for nu og fremtiden: Håber på at jeg om 2 år kan se mig færdig som student på HF og derefter flytte til 
Århus og læse til pædagog 
Livssætning med fra Bifrost: "Guldet findes, der hvor regnbuen ender" 
 
Navn: Nicolai Marcelline Olesen, København 
Uddannelse og evt. job(s): Almen Erhvervsøkonomi, Handelshøjskolen København, job hos HTH 
Køkkenforum København 
Interesser: Mad, vin, design, håndværk, kultur, finans, motion 
Håb for nu og fremtiden: At skabe noget vedvarende. Beskæftige sig med noget der giver glæde hver dag 
Livssætning med fra Bifrost: At arbejde med og se ting fra flere forskellige vinkler og perspektiver 
 
Navn: Signe Schmith Nielsen, København  
Uddannelse og evt. job(s): Herning Gymnasium (2007-2010), Marketing Management på Niels Brock 
Copenhagen Business College (2012 – nu), Studentermedhjælper i Nykredit (HR) 



Børneskolen Bifrost 25 år med undren og undersøgelse 

 

3 
 

Håb for nu og fremtiden: Gennem min uddannelse, Marketing Management, medfølger et praktikophold 
som skal forgå i 4. semester. Planen er at finde min praktikplads i New York, og jeg håber meget på det 
bliver hos Madison Square Garden, et "multi-purpose" indendørs arena placeret på Manhatten.  
Efter mit praktikophold håber jeg at kunne færdiggøre min bachelor på et universitet i USA.  
Jeg er meget fascineret af USA de mange muligheder det tilbyder, og jeg håber da også på at min fremtid 
bliver derovre. Jeg er stadig meget i tvivl om, hvordan min fremtid ser ud, og hvad mit drømmejob bliver. 
Som det ser ud lige nu, håber jeg mit job vil omhandle virksomhedens/organisationens struktur, og hvordan 
virksomheden bedst muligt kan blive den førende på markedet 
Livssætning med fra Bifrost: En ting, jeg er meget glad for, der blev lagt vægt på på Bifrost, var det store 
fokus på det tværfaglige arbejde. Det er noget, jeg har kunnet tage med mig videre, både på gymnasiet 
men helt sikkert også på min videregående uddannelse, job og fremtidige jobs 
 
Navn: Stephanie Lehmann Skov, København, Frederiksberg 
Uddannelse og evt. job(s): Copenhagen Business School (CBS), HA(filosofi), Job på restaurant: A Hereford 
Beafstouw, Tivioli 
Håb for nu og fremtiden: At gennemføre min uddannelse og skabe min egen lykke 
Livssætning med fra Bifrost: Vær åben overfor nye mennesker, alle har noget at byde på 
 


