
2015  Grundlovsfestival på Egmont Højskolen 
 
Under 1956 Holsatia Højskolen kan man i Tidstavlen læse en masse om skolen fra 

start og indtil nu. Der er bl.a. 10 delafsnit. 
 

Ole Lauth byder velkommen til månedens 
store event – nemlig Grundlovsfestivalen og 

indvielse af skolens nye amfiscene. 
Der var mødt ca. 600 gæster op til en dejlig 

dag. 
Vejret viste sig fra sin venlige side med sol 

og sommer. En gullaschkanon sørgede for 
bespisning af alle gæsterne. Om aftenen var 

der musik og dans i det store grønne telt. 

Som sædvanligt spillede Fies Big Band. 
 
 

 

 

 

         
Festivalplads                                                     Suvenierbutik 

 

 

Eleverne laver altid mange 

spændende og anderledes 

projekter. I 2015 blev 
grundlovsdagen også brugt til at 

vise en kunstudstilling med 
nogle af elevernes arbejde. 

Det er altid dejligt for naboer og 
byens borgere at komme til 

skolens forskellige 
arrangementer.  
 

 



 
 
 

Ole Lauts 25 års jubilæum 
 

Der er ingen tvivl om, at det bl.a. var 

Ole Lauts fortjeneste, at højskolen i de 

25 år voksede, og blev landets mest 
populære højskole for mennesker med 

og uden handicap. Ole mente selv, at 
det skyldtes, der blev indført, at nogle 

elever arbejdede som hjælpere samtidig 
med, at de gik på højskolen. Ole udtalte 

i sin tid: ”Det har været positivt at se, 
hvordan de handicappede og de andre 

unge finder ud af at fungere sammen. 
Det er, både når de får undervisning 

eller har fri på skolen. De bruger 
hinanden, og det gør, at dem i kørestol eller på anden måde alvorlig handicappet får 

et normalt ungdomsliv med hygge, fester og hvad, der hører til et ungdomsliv”. 
 

I løbet af de 25 år skete der mange nye tiltag bl.a. Søsportscenteret med værftet, 

maritime aktiviteter, flere kursusfaciliteter, 11 feriehuse, Vandhalla, nye huse 
Midgård, Asgård, Langhuset og bevægelseseksperimentariet. I bogen Hou – en by på 

kanten skrevet af Gunhild Hoe og Palle Jensen blev Ole sammenlignet med Kong Chr. 
IV, fordi han også var en byggematador. Hvis man vil læse mere om Ole Lauts liv og 

opvækst, er der i denne bog 17 sider med meget spændende læsning.   
 

Jubilæet blev fejret med en reception den 1/7-2016 kl. 15, hvor alle var inviteret. Her 
havde professor Ole Thyssen et foredrag: ” Jeg, Du og Det – hvad vil det sige at være 

et menneske?”. Thyssen holdt også tale, da Ole Lauth tiltrådte den 1/7-1991. Der var 
mødt omkring 300 gratulanter op til dette arrangement. Til kl. 18.30 samme dag var 

ansatte, bestyrelse, frivillige og venner af huset inviteret til grillmad, fest og musik til 
den lyse morgen. Jeg var som frivillig hjælper i Vandhalla med til festen, hvor der var 

mange gode og sjove taler, festlige indslag og dejlig mad og musik. Egmont 
Højskolen er og har altid været gode til at feste. 

 

Ole sendte dette takkekort, hvor der bl.a. stod: 
 ”Det har været 25 år med tilpas blanding af 

modstand og støtte. Skolens bestyrelse og ansatte 
har været med til at forme det hus, vi har i dag. At 

vores elevtilgang har været stigende alle 25 år, er 
det samlede personales fortjeneste. Det blev sagt, 

at min ”rose” kompetence lader noget tilbage at 
ønske. Det er sikkert rigtigt! For mig er den glæde, 

begejstring og læring eleverne og kursisterne 
forlader skolen med … den største ros vi kan få”. 

 
Ole havde også med kuglepen skrevet en personlig 

hilsen til mig, og det ved jeg, han gjorde til mange 
andre – antagelig til alle. Det er sådan noget, der 



gjorde, at så godt som alle i byen kendte ikke forstander Ole Lauth – men Ole fra 
Egmont.   

 
        

2016 Egmont Højskolens 60 års jubilæum 
 
Der gik ikke længe før Egmont Højskolen igen holdt en fest – nemlig den 1/11-2016, 

da højskolen havde 60 års jubilæum. Ja faktisk startede festlighederne allerede 
tirsdag ugen før, da Ole og bestyrelsesformanden Sonja Mikkelsen modtog Bevica 

Fondens Tilgængelighedspris for 2016. Prisen var på kr. 100,000,- og blev givet for 
en særlig indsats for mennesker med bevægelseshandicap. Fredag den 28/10-16 var 

der fest med tidligere elever. 
 

På selve dagen var der reception fra kl. 14 til 

kl. 18. Her var der bl.a. foredrag af journalist 
Poul Smidt om hans nye biografi om Viggo 

Kampmann. Smidt lagde især vægt på 
Kampmanns relation til Egmont Højskolen og 

hans iver for handicapsagen.  
På billedet byder Ole Poul Smidt velkommen. 

 
 

 
 

Til selve festen var der inviteret 420 gæster, og der var ikke plads til flere i salen. Jeg 
var igen med som frivillige hjælper i Vandhalla. Dagen startede med morgensamling 

med en veloplagt Steffen Brandt og tidligere elev på skolen Charlotte Schultz. Der 
blev sunget med på de kendte TV2 sange, og stemningen til en god dag var lagt. 

Dagen sluttede også med en koncert. Denne gang var det Niels Hausgaard og Signe 

Svendsen, som spillede for et begejstret publikum. En fantastisk afslutning på en god 
dag og et godt jubilæum. 

 

      
Steffen Brandt og Charlotte         Niels Hausgaard                            Signe Svendsen 

 

Selv om 2016 havde været et år med to jubilæer, var der da lige tid til at ”søsætte” 

et byggeri til ca. 30 mio. kr. Elevantallet var efterhånden steget til godt 200 elever, 

og derfor var spisestuen for lille. Samtidig skulle køkkenet udvides med 130m2, og 
der skulle etableres en separat opvaskeafdeling. Køkkenet skulle også gøres mere 

handicapvenligt, så handicappede elever kunne deltage i køkkenarbejdet. Ofte skulle 
køkkenet bespise 350 mennesker på en gang, og det krævede naturligvis mere plads. 

Endvidere skulle skolens Lillesal også udvides, da den ikke længere kunne rumme alle 
skolens elever. Byggeriet, som blev støttet af A.P. Møllers Støttefond (7 mio. kr.), El-

sassfonden (4 mio. kr.) og Augustinus Fonden (3,5 mio. kr.), blev påbegyndt i 
slutningen af 2016. 

 



Til- og ombygningen blev officielt indviet fredag den 10/11-2017, hvor der også blev 
afsløret et kunstværk. Det var en bronzeskulptur ”Voluntas”, der er lavet af Line 

Ringtved Thordarson, der udviklede skulpturen i gips sammen med nogle af skolens 
elever i 2011.  

 

2018 Ole Lauth forstander på Egmont Højskolen dør 
 

 
 
Den 22. marts 2018 døde Ole Lauth efter nogen tids sygdom. Selv om Ole vidste, at 
hans kræftsygdom kunne være dødelig, havde han til det sidste sit gå-på-mod og sit 

karismatiske væsen. Trods sygdommen beholdt han også sit job som forstander, til 
han døde. Odder Avis skrev: ” Egmont Højskolens fyrtårn er slukket”, og sådan 

oplevede alle det. Vi skal jo ikke glemme, at Ole var et kæmpe aktiv for skolen – men 
også for Hou by.  

 

    
 

Den 7. april 2018 kunne man i Horsens Folkeblad læse mindeord skrevet af skolens 
bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen og konstitueret forstander på Egmont Højskolen 



Karin Busk Sørensen. De skrev bl.a.: ”Ole Lauth var en fantastisk forstander, 
samarbejdspartner og ven. Klog på livet og på mennesker, initiativrig og insisterende, 

kreativ, underfundig og diplomatisk, når det var nødvendigt, men kompromiløs, når 
det gjaldt de mest udsatte menneskers forhold i samfundet”. Ordene bærer præg af, 

at Ole blev mindet med stor respekt, hengivenhed og taknemmelighed. Ole havde 
været med til at skabe skolens DNA med værdierne Myndighed, Værdighed og 

Solidaritet, og det siger jo en helt masse om skolens holdninger. Ole var en visionær 
leder og gjorde skolen til en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kendte 

værdigrundlaget og arbejdede efter det. Naturligvis var der ikke altid enighed på 
skolen. Oles yndlings T-shirt fra Det Frie Aktuelt med påskriften: ”Man kan ikke være 

venner med alle” taler sit eget sprog. 
 

I skolens årsskrift for 2018 skrev 
bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen: ”Ole 

sætter ikke flere spor i sneen. Men Ole har 

sat sig spor i et utal af menneskers tanker 
og praksis, spor der ikke smelter væk. Ole 

har været en stor inspirationskilde”.  
 

 
 

 
 

 
 

Hou Lokalhistoriske Arkiv har udgivet Hou Historier 2018. I dette hæfte er der 6 sider 
– Portræt af Ole Lauth skrevet af Oles kone Annie og Karin Busk Sørensen. Der 

fortælles bl.a., at Ole i sin tid kom til skolen med en ny lederstil, og at samarbejdet 
de første år nu og da slog gnister. Ole evnede at gennemskue lovgivningen og agere i 

det politiske rum, og det skulle vise sig at være en stor fordel for Egmont Højskolen. 

Ole var altid på forkant, altid forudseende og altid med et blik for, hvad forandringer 
betød for Egmont Højskolen og den enkelte elev – sikken en evne at have.  

 
Ole elskede at fortælle historier, og han var god til det. Et af hans glansnumre var at 

fremvise en seddel, der angivelig var fra fru Jørgensen, med følgende ordlyd: 
”Svømmelæreren skal sørge for, at min søn Hugo ikke kommer i svømmebassenet, 

før han har lært at svømme”. Jeg var naboer til Annie og Ole i en årrække, og de var 
naturligvis rigtig gode naboer. Jeg husker engang, Ole fortalte, at han nu og da 

glemte noget, og så sagde han ofte med et glimt i øjet: ”Undskyld, men jeg lider af 
alzheimer light”. Den humor kan ingen jo stå for, og så var alt tilgivet.  

 
Skolens og Oles byggeaktiviteter, der var en stor del af Oles arbejde, er beskrevet 

flere stedet bl.a. under 1991 Højskolens femte forstander og 2016 Ole Lauths 25 års 
jubilæum.  Det næste billede er et luftfoto taget i 2015, og man kan se, at skolen 

efterhånden er blevet ret så stor.   

 



  
 
Ole Lauth startede i lokalpolitik i 2013, idet han kom i Odder Byråd for 

Socialdemokratiet.  
På grund af Oles store viden om lovgivning vedr. mennesker med handicap var han 

en kapacitet i socialudvalget. Oles erfaring, viden generelt, mangfoldighed og 
kreativitet gjorde, at han var et plus i det lokalpolitiske liv. Trods sygdommen valgte 

han at stille op til valget i 2017, og han kom ind med mange personlige stemmer. 
Han havde glædet sig til at få mere tid til dette arbejde, når han gik på pension, men 

sådan gik det desværre ikke.    
  

Der er ingen tvivl om, at Egmont Højskolen var Oles ”hjertebarn”. Ole fik mange 

priser, og i 2006 var det dronningen, der kvitterede med Ridderkorset af 
Dannebrogordenen. Kunne man i dag spørge Ole om, hvad han var mest stolt af, ville 

han ifølge Annie sikkert sige, at det er, hvor meget Ole i næsten 30 år har skrevet om 
og forholdt sig til i Egmont Højskolens årsskrift. Hver gang med et nyt emne, men 

altid med de samme holdninger. Holdninger om at få så godt et liv som muligt for alle 
men især for dem, som ikke selv kan skaffe det.           

 

 
2018 Højskolens sjette forstander 
Søren Møllgaard Kristensen 
   
Allerede den 23/8-2017 kunne man læse i 
Horsens Folkeblad, at jagten på Ole Lauths 

efterfølger var gået ind, idet Ole havde valgt 
at stoppe som forstander ved udgangen af 

september 2018, hvor han fyldte 70 år. 



Stillingen blev opslået med ansøgningsfrist 1/10-2017. Ifølge skolens formand Sonja 
Mikkelsen søgte man en person med nogenlunde samme værdier som Ole. Det vil 

sige en person, som har en højskolemæssig baggrund, evnen til mangfoldighed, og 
som har nogle års erfaring med sig i bagagen.  

Ifølge stillingsopslaget forventede bestyrelsen, at den nye forstander ville tiltræde 
indenfor perioden 1/4 til 1/10. På den måde ville vedkommende ”være i lære” hos Ole 

Lauth i en kort tid. 
 

Egmont Højskolen havde en årlig omsætning på 80 mio. kr. og ca. 130 faste 
medarbejdere, så der var tale om en stor arbejdsplads, og bestyrelsen havde store 

forventninger til en ny forstander.  
 

Den 8/12-2017 kunne Houborgerne endelig læse i Horsens Folkeblad, at forstander 
på Eriksminde Efterskole Søren Møllgaard Kristensen skulle afløse Ole Lauth med 

tiltrædelse 1/7-2018. Skolens ansættelsesudvalg havde forholdt sig til 12 ansøgere 

og havde haft 6 til samtale. Mange var kvalificerede, men et enigt udvalg indstillede 
Søren Møllgaard Kristensen til jobbet som forstander – en indstilling bestyrelsen 

fulgte i enighed. Avisen skrev: ” Søren Møllgaard Kristensen er 43 år, født og 
opvokset i Frederikshavn, gift og har tre børn i den skolepligtige alder. Han er 

uddannet lærer fra Aarhus Dag- og Aftenseminarium og også uddannet indenfor 
tømrer- og snedkerfaget. Han har været forstander for Eriksminde Efterskole i 4 år og 

var inden da lærer på efterskolen i en årrække”. 
 

Både Ole Lauth og hans kone Annie var meget glade for valget, for som Ole udtalte til 
avisen: ” Med Søren får vi et højskolemenneske, som er rundet af de frie skolers 

grundtanke om livsoplysning og folkelig oplysning. Søren er et varmt og tænksomt 
menneske, som kan få mennesker på en skole til at fungere sammen. Det er et rigtigt 

godt valg”.   
 

I sommeren 2018 flyttede familien Møllgaard 

Kristensen ind i skolens forstanderbolig 
Holsatia på Villavej.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
September 2018 besøgte Karen Rasmussen fra Oplev Hou Søren Mølgaard Kristensen 

på Egmont Højskolen, og Søren fortalte, at han for godt 16 år siden var på en 
studietur sammen med et par medstuderende fra seminariet. De overnattede et par 

nætter i skolens shelter, og i løbet af de dage, de var der, oplevede Søren ånden på 

stedet og skolens rummelighed. Han kunne se, at der blev givet mulighed for, at de 
handicappede kunne opleve et ungdomsliv på lige fod med alle andre unge, at alle 

mennesker havde deres eget værd, og at der blev taget hånd om dem, der havde 
behov for det. Det havde gjort et stort indtryk på ham. 

 
Med hensyn til skolen i fremtiden mente Søren ikke, at der p.t. var behov for større 

byggerier. Opgaven var at binde huset sammen og skabe hjemlighed på trods af 



størrelsen, at skabe relationer og nærhed og at styrke solidariteten. Pædagogikken 
skulle udvikles, og helt naturligt skulle Egmont Højskolen til stadighed arbejde for, at 

tage sig af dem, der har brug for ekstra støtte, også i det omgivende samfund. 
Endelig ønskede han en endnu større åbning til lokalsamfundet. Det bliver 

spændende, at følge Søren Møllgaard Kristensens arbejde de næste år, og der er 
ingen tvivl om, at han vil få masser af arbejdsopgaver. Egmont Højskolen betyder 

meget for Hou, og derfor følger hele byen nøje med i, hvad der sker, og hvordan det 
går på skolen.         

 
      

 
 

 
 

 

Artiklen er skrevet af Kirsten Mørk     
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