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Ny bog om Vrå Folkehøjskole i tiden 1969 til 1984
Vrå Folkehøjskole blev grundlagt 1872 i landsbyen Stenum mellem Brønderslev og Løkken. Senere flyttede højskolen til Vrå, og
i 1967 fik skolen nyt forstanderpar, Birthe og Frederik Christensen, og nu har en af lærerne fra dengang, Klaus Skot-Hansen,
skrevet en bog om sin tid på skolen fra 1969 til 1984, hvor han
blandt andet ser på betydningen af at have en højskole i Vrå.
Da den nuværende Vrå Folkehøjskole blev grundlagt i 1872 er den
formodentlig blevet til under den gængse overskrift i de årtier om,
at ”Hvad udad tabes, skal indad vindes”.
De første år af skolens levetid lå den på familien Albertsens gård
i Stenum. Datteren i huset, Kristine Albertsen, havde truffet sin
livsledsager, Jørgen Terkelsen, på Christen Kolds højskole på Fyn,
og sammen drev de skolen i Stenum, indtil den jyske længdebane
kom til, hvorefter højskoleparret flyttede deres højskole og højskolevirke til stationsbyen Vrå. Både i Stenum og Vrå blev en sådan folkehøjskole naturligvis det kulturelle
centrum, og et sted hvor folk fra egnen mødtes og drøftede tilværelsens og samfundets udfordringer.
I 1967 overtog et nyt forstanderpar, Birthe og Frederik Christensen, Vrå Folkehøjskole. Og det er disse
to mennesker, der er omdrejningspunktet i Klaus Skot-Hansen bog Vrå Folkehøjskole under Birthe og
Frederik, som udkommer den 15. september. I 15 år var Klaus Skot-Hansen højskolelærer under Birthe
og Frederik Christensens ledelse, og bogen er hans fortælling om sin tid på skolen fra 1969 til 1984.
”Uanset alder kan man i et tilbageblik blive så tindrende optaget af en periode af tilværelsen som begejstret medarbejder på en dansk folkehøjskole, at det er noget, der må skrives om,” siger Klaus SkotHansen om baggrunden for at skrive Vrå Folkehøjskole under Birthe og Frederik.
Klaus Skot-Hansen, der er født i 1935 og uddannet jurist, har tidligere skrevet to bøger om patrioten
fra Børglum Kloster, Christian Michael Rottbøll, Fra Børglum Kloster til Special Forces (1996) og Faldskærmschef fra Børglum Kloster (2007).
--Klaus Skot-Hansen står gerne til rådighed for yderligere oplysninger og kan kontaktes på telefon 32972917 eller
e-mail klausskothansen@gmail.com. OBS: Bogen må tidligst omtales på udgivelsesdagen den 15. september.
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