
,Højskole åbner
for andre 
kirke-samfund
Horsens Dicipel Højskole  er nu blevet til HorsensFolkehøjskole

Forstander Ingo Larsen: -
Højskolen kører videre pa et
bredere grundlag - men sko-
len er stadig kristen.

Det er blevet en helt ny
hejskole, der holder til
Carolinelundsvej i Hor-
sens. Hojskolen hedder
ikke længere Horsens Di-
cipel Højskole men Hor-
sens Folkehøjskole, og
skolen skal fremover were
knyttet til "Kristen

Friskoleforening, - en
tværkirkelig  skoleforening.

Fra nytår skiftede
højskolenErling Ilsøeud med Ingo
Larsen som forstander for
højskolen og som leder af
højskolens nærradio og lo-
kal-tv.

Da højskolen  hed Horsens
Dicipel Højskole var den til-
knyttet frimenigheden »Hor-
sens Fuld-evangeliske
Kirke". Bade frimenigheden
og højskolen  blev stiftet aft
den tidligere leder, Erling II-
see.

Men nu har generalfor-
samlingen altså  vedtaget at
knytte den nye Horsens
Folkehøjskole til »Kristen Fri-
skoleforening", der er en
tværkirkelig skoleforening.
De nye vedtægter skal dog
først godkendes pa endnu en
generalforsamling.

Mere åben
- Jeg er mere åben over for

samarbejde end Erling Ilsøe
og vil gerne samarbejde med
andre kirkesamfund og alle
foreninger, der har et posi-
tivt budskab at bringe, siger
Ingo Larsen. Han fortsæt-
ter:

- Højskolen kører videre
pa et bredere grundlag. Men
skolen er stadig kristen. Det
betyder for eksempel at
voids- og pornofilm aldrig
vil blive vidst i vores tv.

Ny bestyrelse
Generalforsamlingen har

også valgt ny bestyrelse.
Der er ingen gengangere fra
bestyrelsen for Horsens Di-
cipel Højskole. De nye be-
styrelsesmedlemmer kom-
mer fra forskellige kirke-
samfund. Som formand
valgte generalforsamlingen
Kai Mortensen fra Hjørring
og næstformand blev Knud
Andersen, Gedved. Til den
øvrige bestyrelse blev valgt
Ester Madsen, Horsens,
Jørgen Egholm Christensen,
Horsens og Inga Lassen,
Vejle. Suppleanter blev
Werner Koldsbeck, Heden-
sted og Evald Garnfeldt, Ly-
strup.

Som noget nyt vil  forstan-
der Ingo Larsen oprette et
programråd, der skal give
ris og ros til højskolens pro-
grammer. Programrådet
skal bestå af 20 personer.
Ingo Larsen forklarer, at
programrådets  medlemmer
ikke er udvalgt efter hvilke
kirkesamfund, de tilhører,
men efter deres faglige kva-
lifikationer.
Programrådets medlem- 4
mer kommer fra kommunal-
bestyrelsen, lokale organi-
sationer og kirken. Blandt
medlemmerne er folketings-
medlem Henning Jensen.

Mediehojskole
Den nye ledelse og den

nye bestyrelse planlægger  at
gore skolen til en

mediehøjskoletil august.
- Eleverne skal pa et 21

ugers kursus here at produ-
cere radio- og tv-udsendel-
ser, forklarer Ingo Larsen.
Eleverne skal så selv produ-
cere udsendelser, nth de
kommer hjem til deres for-
eninger eller menigheder.

Sender nu kun
tv i otte timer

Tidligere sendte højskolen
tv-programmer dognet
rundt. Men nu sender Hor-
sens Folkehøjskole  kun tv i
otte timer om dagen og radio
i 40 timer om ugen.

- Vi var nødt til at skære
sendetiden ned, fordi vi ikke
havde råd til til at sende pro-
grammer hele døgnet  rundt,
forklarer Ingo Larsen.
(NiPi)
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