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VELKOMMEN TIL BRØRUPHUS EFTERSKOLE 2019/2020 
 
Skoleåret 2019/20 nærmer sig, og du er sikkert spændt! Du gør dig nok mange 
tanker om, hvad der venter dig – og du kan roligt glæde dig. 
Vi glæder os meget til at lære dig og resten af årgangen at kende. 
 
Denne folder giver dig svar på en masse praktiske spørgsmål. Gennemlæs den 
grundigt, så du er velorienteret – gem den og brug den derhjemme. 
Ved skolestart får du én udleveret til brug på skolen. Hvis du kommer i tvivl om 
noget før skolestart, så tøv ikke med at kontakte os. 
 
Skolestart søndag d. 11. august 2019 
Vi starter det nye skoleår søndag d. 11. august kl. 15:00 med velkomst i hallen. 
Ankomst til skolen og indkvartering foregår mellem kl. 13:30-14:50. Her møder 
du din værelseskammerat og kontaktlærer for første gang. 
Ved ankomst bliver du modtaget af én af lærerne ved indgangen, du får anvist 
dit værelse og det sted, din cykel skal stå. Der vil i samme tidsrum være 
kaffebord med forfriskninger til alle i spisesalen samt ved hallen. På 
åbningsmødet er der velkomst, sange, taler og præsentation af alle 
medarbejdere. 
 
Efter åbningsmødet i hallen er der samling i kontaktgruppen. På dette første 
kontaktgruppemøde deltager dine forældre også. På mødet vil der være 
mulighed for at få svar på spørgsmål og information om diverse forhold. 
Senest kl. 17:30 siger du farvel til dine forældre, og så er skoleåret godt i gang! 
 
Introugerne 
I de første uger bruger vi meget tid på, at du lærer alle dine nye venner og 
skolen godt at kende. Vi tager på cykelture i omegnen og på overnatningstur 
med din kontaktgruppe. Du vil lære om rengøring, få introduktion til 
skolefagene og dit linjefag, og du lærer dit skema at kende. Du får masser af 
informationer, og vi gør alt, hvad vi kan for at give dig og alle de andre en god 
start, så du hurtigt føler dig tryg og hjemme på Brøruphus Efterskole. 
 
Vi glæder os til at se dig! 
På de følgende sider er der en række oplysninger om leveregler og praktiske 
forhold på skolen. Der står også, hvad du skal medbringe første skoledag. Til 
sidst har vi vedlagt en foreløbig navne- og adresseliste på årgangen samt en 
årskalender, der er blevet ændret og korrigeret siden Nye elevers dag i marts. 
 
Vi har også vedlagt en betalingsoversigt over skolepengebetalingen. 
Vi ønsker dig og din familie en rigtig god sommer, og vi glæder os rigtig meget 
til at se jer alle søndag d. 11. august 2019. 
 



 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
Folkeregister: Der skal ikke meldes flytning til kommunen. 
 
Sygesikring: Sygesikringsbevis skal medbringes. 
 
Læge: Skolen har kontakt til en læge i Skanderborg, der kan benyttes ved akut 
sygdom på skolen. Aftale med denne læge kan kun foretages efter aftale med 
skolen. Almindelige undersøgelser skal foretages ved hjemmets egen læge. 
 
Tandlæge: Skolen har ikke egen tandlæge. Konsultation hos egen 
læge/tandlæge bør henlægges til forlængede weekender eller ferier. 
 
Kost: Skolen laver en kost, som er ernæringsrigtig, spændende og tidssvarende. 
Alle måltider er obligatoriske. Vi har følgende hovedmåltider: morgenmad, 
middagsmad (varm mad) og aftensmad (koldt bord ledsaget af en lun ret). 
Derudover har vi formiddagsservering (rugbrød, frugt, grøntsager) samt 
eftermiddags- og aftenservering. På hjemmesiden kan du læse mere om 
skolens kostpolitik. 
 
Mobilepay/kontanter: Vi opfordrer dig til at have så få kontanter på dig som 
muligt, og hvis du har kontanter, skal de låses inde i dit skab på værelset. Hvis 
du vil købe vaskepoletter, merchandise eller andre ting på skolen, betaler du 
med mobilepay. Den lokale købmand i Hylke/Tebstrup tager også imod 
mobilepay, så det er meget sjældent nødvendigt med kontanter. 
 
Vask: Skolen har eget møntvaskeri med vaskemaskine og tørretumbler. 
Maskinerne kan benyttes ved køb af poletter på kontoret (15 kr.). Vaskepulver er 
inkluderet i betalingen. Det er en god idé at lære at vaske sit eget tøj, og vi 
hjælper gerne eleverne i gang. 
 
VIGGO: Al kommunikation mellem skolen, elever og forældre foregår på vores 
intranet, VIGGO. Her kan både du og dine forældre følge med i dagens program, 
skema, lektier og mange andre ting. Forældrene får mere information om 
systemet og adgangsoplysninger til åbningsmødet. 
 
Ugens afslutning: Hver fredag kl. 14:30 slutter vi fælles af i foredragssalen, hvor 
vi synger, hører en god historie og får praktiske informationer. Forældre er 
velkomne til at deltage og synge med. 
 
 
 
 



 

Weekender: Weekender er en vigtig del af et efterskoleår, og vi ser gerne, at 
der er mange elever på skolen i weekenden. Vi har tre former for weekender: 

Almindelig weekend: Der vil altid være aktiviteter for de elever, der vælger 
at blive på skolen. Programmet planlægges i samarbejde mellem eleverne 
og vagtlærerne. Nogle weekender får et tema, som vil være 
fællesaktiviteten for den pågældende weekend. 
Senest mandag kl. 12:00 skal du fortælle os, om du er hjemme eller på 
skolen i weekenden. Du tilmelder/afmelder dig weekenden i en formular 
på VIGGO. 
Weekenden starter fredag kl. 15:00 efter fælles afslutning i foredragssalen, 
og du skal være tilbage på skolen mellem kl. 19.30-22.00 søndag aften. Når 
du rejser fra skolen, skal du huske at lukke for varmen, lukke vinduer, 
slukke lyset og låse døren. 
Hvis du er hjemme i weekenden, kan du tidligst komme tilbage til skolen 
fra søndag kl. 19.30. Hvis du er forhindret i at møde til tiden, skal der ringes 
besked til skolen af forældrene. Se telefonnumre på forsiden af hæftet. 
Forlænget weekend: Der bliver ikke arrangeret noget på skolen, og vi 
anbefaler, at du benytter disse weekender til at ”trække stikket” og hvile 
godt ud derhjemme, da disse forlængede weekender er placeret i de 
travle perioder på skolen. Vi opfordrer også til, at du i disse weekender 
aftaler besøg hos tandlæge, læge etc. Nogle forlængede weekender er fra 
torsdag kl. 15:00 til søndag aften, andre fra fredag kl. 15:00 til mandag aften. 
Se årsplanen, hvor disse weekender er placeret. 
Bliveweekend: Det er weekender, der er obligatoriske for alle elever, hvor I 
skal være på skolen og deltage i de planlagte arrangementer og aktiviteter. 
Nogle weekender er tilrettelagt, så du skal være tilbage på skolen søndag 
eftermiddag til undervisning, eller du skal deltage i 
arrangementer/undervisning en lørdag. I marts/april måned ligger mange 
af vores gymnastikopvisninger. Disse er ikke planlagt på nuværende 
tidspunkt, og eleverne skal derfor påregne at blive på skolen i dele af disse 
weekender. 

 
Ferie: I ferierne er skolen lukket. Se årsplanen, hvornår de er placeret. 
Bemærk, at vi har temedage og dermed ikke holder fri i dagene op til påske (6.-
8. april 2019). 
 
Transport: Der går dagligt bus fra skolen (Brørup) til Skanderborg Station (rute 
410). Bussen har flere daglige afgange frem til kl. 16:24, hvorefter der kan 
benyttes teletaxi. 
På fredage får eleverne fri til weekend kl. 15:00, og bussen kører fra Brørup kl. 
15:24 med ankomst på Skanderborg Station kl. 15:57. Denne bus er gratis. 
Søndag aften kan der benyttes teletaxi – dvs. en taxi, der kører efter en fast 
køreplan til buspriser.  
Teletaxi skal bestilles senest 2 timer før afgang på tlf. 8740 8300. 
Bestillingscentralen er åben mellem kl. 08:00-17:00. 



 

Teletaxien kører i følgende tidsrum: 
Søndag fra Skanderborg St. kl. 09:00-11:00 
   kl. 16:00-18:00 
   kl. 20:00-22:00 
Hverdage fra Skanderborg St. kl. 06:00-07:00 
   kl. 18:00-19:00 
   kl. 21:00-22:00 
Nærmere oplysninger og køreplan: www.midttrafik.dk og www.rejseplanen.dk.  
 
Fritagelse: Vi ønsker, at eleverne får det fulde udbytte af efterskoleopholdet, 
og vi beder derfor om, at fritagelse fra undervisningen begrænses. Vi tager 
selvfølgelig hensyn til familie/mærkedage og lignende. Fritagelse over 
længere tid (fx ferie i skoletiden) medfører, at ministeriet tilbageholder 
statsstøtten for perioden. Eleven må derfor meldes ud, og vi ser os nødsaget til 
at afkræve et gebyr på 3000 kr./uge.  
 
Sygdom på skolen: Hvis eleven bliver syg på skolen, går eleven til morgenmad 
som sædvanlig. Hvis man stadig føler sig syg efter morgenmaden, melder man 
sig syg ved morgenvagten. Man afleverer computer og telefon, så man får den 
fornødne ro og fred på værelset. I løbet af dagen kigger vi flere gange til eleven, 
og værelseskammeraten sørger for at hente mad. Kl. 17.00 kan man få 
computer og telefon tilbage, men det er fortsat ikke muligt at få besøg på 
værelset. Hvis man er meget syg, anbefaler vi altid, at eleven hentes hjem. 
 
Undervisning: Vi forventer, at alle vores elever tager ansvar for egen læring og 
aktivt tager del i undervisningen. Alle timer er obligatoriske, og det betyder, at 
du møder til alle timer til tiden. Vi forventer, du laver dine lektier til tiden og 
afleverer alle stile, matematikafleveringer og rapporter til tiden. 
 
Gymnastik og idræt: Alle elever har gymnastik og idræt. Deltagelse i 
gymnastikopvisningerne er en del af undervisning og dermed obligatorisk. 
Fritagelse fra gymnastik og idræt kan kun ske i særlige tilfælde. I begyndelsen 
af skoleåret arbejder vi især på, at du opbygger en god grundform. Derfor har vi 
også vedlagt et træningsprogram, som vi opfordrer alle elever til at bruge. Det 
er især rigtig vigtigt for idrætseleverne, at de har en god grundform ved 
skolestart, så vi undgår belastningsskader. 
 
Computer og IT: Det er svært at undvære en bærbar computer, da vi bruger 
den i al undervisning. Vi har et stærkt trådløst netværk, der er åbent fra morgen 
til aften. Benyttelse af computer og netværk foregår efter skolens regelsæt. 
Skolen har købt licens til Gyldendals elektroniske ordbøger, som frit kan 
benyttes af alle elever. Alle elever får også Microsoft Office-pakken stillet til 
rådighed (word, excel mm.), mens de er elever på skolen. Vi hjælper med 
installation og opstart, når eleverne er startet. Vi har også adgang til CD-
ord/Intowords, så tekster kan blive læst op. 



 

Prøver: Vi forventer, at alle elever går op til prøverne. Alle elever har allerede 
valgt, om de ønsker tysk, fransk eller ingen af delene. Til november bliver alle 
spurgt, om de fortsat ønsker tysk, fransk eller fysik, og det forventer vi 
naturligvis, at alle gerne vil. For 9. klasse er prøverne obligatoriske, og alle 
elever bliver naturligvis hjulpet og rådgivet på bedste vis. For elevens egen 
skyld er det en kæmpe fordel at medbringe egen printer (kablet, ej trådløs) til 
de skriftlige prøver. 
 
Afgangsbevis: Kommer du på skolen fra at være elev på en fri- eller efterskole, 
skal du medbringe en kopi af dit afgangsbevis fra den skole, du kommer fra, da 
vi ikke modtager dem automatisk. Kommer du fra en folkeskole, får vi 
automatisk afgangsbeviset. 
Ved skoleårets afslutning får alle elever et prøvebevis, et efterskolebevis samt 
en personlig hilsen fra kontaktlæreren. 
 
Brobygning, erhvervspraktik og vejledning: Alle 10. klasseselever skal i én 
uges brobygning i uge 46. Dette forløb arrangeres af skolen i samarbejde med 
UU-center Skanderborg. Under dette forløb bor eleverne fortsat på skolen og 
køres frem og tilbage i bus. Skolen tilbyder ikke erhvervspraktik. Hvis du ønsker 
at komme i praktik, skal det afvikles i ferierne (fx uge 42 eller 7), og vi vil gerne 
hjælpe med formidling af praktikken. 
Uddannelsesvejledning på Brøruphus er en integreret del af 
efterskoleopholdet, og vi hjælper og støtter eleverne, så de bliver bevidste om 
egne interesser, motivation og evner med henblik på at foretage et kvalificeret 
valg. Fremtiden bestemmes af eleven og forældre. Vi vil gerne hjælpe. 
 
2. årselever: Vi reserverer altid nogle få pladser, som kan tilbydes elever i 9. 
klasse, der gerne vil fortsætte på Brøruphus i skoleåret 2020/21. Vi tager stilling 
til eventuel fortsættelse omkring 1. november. Det skal både gavne eleven og 
skolen at tage et ekstra år på Brøruphus, og det skal understøtte elevens 
fortsatte trivsel på skolen.  
 
Økonomi og betaling: Vedlagt denne folder følger betalingsopgørelse over 
skolepengene. Skolepengene betales over 11 rater til forfald d. 1. hver måned. 
Første forfaldsdato er d. 1. august 2019, sidste forfaldsdato bliver d. 1. juni 2020. 
Depositum, som I har indbetalt, henstår til betaling af startpakken (skoledragt, 
idrætsspilledragt, gymnastikdragt, refleksvest, drikkedunk og højskolesangbog) 
og til dækning af eventuelle skader mv. jf. indmeldelsesbetingelserne. Et 
eventuelt restdepositum tilbagebetales naturligvis ved skoleårets afslutning. 
 
Forsikring: Efterskolen er forsikret mod ansvarspådragende forhold forvoldt af 
skolen og dennes medarbejdere. Skolen kan derimod ikke forsikre de ting og 
sager, eleverne medbringer på skolen. Det er altså hjemmets forsikring, som 
skal dække ved evt. skade/tyveri/brand. 



 

Eleven bærer desuden ansvaret ved evt. ødelæggelse af skolens bygninger og 
løsøre. Endelig bærer eleven selv ansvaret ved ulykkestilfælde, som efterskolen 
ikke er ansvarlig overfor. Vi anbefaler derfor, at man tegner en familie- og 
ulykkesforsikring. 
 
Risikofyldte aktiviteter: Vi har stor fokus på sikkerheden – både i dagligdagen, 
og når vi tager på tur. Visse aktiviteter kan potentielt være forbundet med risiko. 
Vi henviser til vores hjemmeside (Om Brøruphus -> Dokumentation), hvor I kan 
læse ”Retningslinjer og procedure for risikofyldte aktiviteter”. 
På ankomstdagen beder vi om jeres underskrift som bekræftelse på, at I har 
læst disse retningslinjer. 
 
Værelsesfordeling: For at give vores elever flest mulige venskaber og styrke 
deres sociale udvikling skal alle elever bo sammen med forskellige 
værelseskammerater i løbet af skoleåret. Vi laver to byt i løbet af året – 
slutningen af oktober og starten af marts. Der er ikke mulighed for værelsesbyt 
ud over disse. Værelsesbyt giver fællesskabet et boost, og eleverne får et større 
netværk. Fordelingen foregår tilfældigt, og det er ikke muligt at ønske hvor og 
med hvem, man skal bo. 
 
Skolekreds: Bag skolen står en skolekreds, og hvis man føler tilknytning til 
skolen – og støtter op omkring skolens formål – kan man blive medlem af 
skolekredsen. Læs mere på vores hjemmeside omkring indmeldelse. Ved 
skoleårets afslutning modtager forældrene et tilbud om at blive medlem, og det 
er naturligvis helt frivilligt. 
 
Besøg på skolen: Hvis eleven skal have besøg på skolen, kræver det en 
tilladelse af kontaktlærer eller vagtlærer. Kun forældre og søskende er 
velkomne på elevværelserne af hensyn til kammeraterne og eleven selv. 
Forældre og familie er altid velkomne på skolen uden forudgående aftale. 
 
Telefonpolitik: En smartphone kan meget og er brugbar i det daglige, men hos 
os skal den altid være på værelset og må ikke tages med rundt på skolen. Det 
gør vi, fordi vi gerne vil give eleverne et frirum på alle fællesarealer, hvor vi 
fokuserer på andre ting og forsøger at være mere nærværende. Hvis telefonen 
skal bruges i undervisningen, får eleverne selvfølgelig lov til at hente den. 
 
Værelset: Alle elever skal medbringe en personlig genstand, som kan bruges til 
”oppyntning” af værelset eller bare betyder noget særligt for dem. Det er en 
god anledning til at lære de andre at kende, når man bliver spurgt til denne 
særlige ting, og det vil vi gøre én af de første dage i skoleåret. 
 
 
  



 

SKAL MEDBRINGES PÅ FØRSTE SKOLEDAG 
 

§ Cykel: Medbring en køreklar og lovlig cykel med lås og lys/lygte. Du skal 
bruge den allerede i den første uge, og du kommer til at cykle både ofte 
og langt. Tag en cykel med, som kan holde – gerne en gammel. 

 
§ Cykelhjelm: Du skal altid bruge cykelhjelm, når du cykler fra og til skolen. 

Det er meget vigtigt for os, for vi vil gerne passe godt på jer. Refleksvest 
udleveres ved skolestart, og den skal altid bruges ved cykel-, løbe- og 
vandreture – uanset om det er mørkt eller ej. 

 
§ Sengetøj: Du skal medbringe dyne, hovedpude, sengelinned, rullemadras 

(90x200 cm.), sengetæppe og håndklæde. 
 

§ Krus/kop/tallerken: Medbring krus til brug ved eftermiddagsservering, 
aftenkaffe, ture osv. Medbring også bestik og tallerken til egne små-
måltider og ture ud af huset – det bruger vi allerede i første skoleuge. 

 
§ Sovepose og liggeunderlag: Du får brug for begge dele i de første to 

uger af skoleåret. Hvis du har et telt, må det også gerne medbringes. 
 

§ Udetøj: Medbring noget praktisk udetøj – tøj, der gerne må blive beskidt. 
Regntøj og gummistøvler skal også medbringes. 

 
§ Personlig pleje: Håndklæder, toiletgrej, håndsæbe, evt. bind og medicin. 

 
§ Idræts- og gymnastiktøj: Du skal medbringe idrætstøj til brug både ude 

og inde. Det er rigtig smart at mærke det med navn. Medbring to par 
idrætssko – ét til indendørs og ét til udendørs. I starten af skoleåret får du 
udleveret din skoledragt med navn og logo. Den skal benyttes ved 
stævner og andre aktiviteter, hvor hele skolen deltager, og den må derfor 
ikke bruges til daglig træning. Derudover udleveres et idrætssæt (trøje, 
shorts og sokker) til træning og kamp. Denne udgift trækkes af depositum. 
Det samme gælder opvisningsdragten til gymnastikopvisningen. 

 
§ Pas og blåt sygesikringsbevis: Det er vigtigt, at du har begge dele klar til 

skolerejsen i uge 4. Du behøver ikke at medbringe det på skolen fra 
skolestart, men tjek udløbsdatoen og sørg for at have det klar. 

 
§ Computer og lommeregner: Computeren er det vigtigste arbejdsredskab 

i næsten al undervisning. Du skal ikke bruge din efterskoletid på 
computerspil og facebook. De bedste og tætteste venskaber opstår i det 
levende møde med alle de andre på skolen – og det prioriterer vi højt! 
Du kan ikke bruge din telefons lommeregner i undervisningen. 



 

KAN MEDBRINGES PÅ FØRSTE SKOLEDAG 
 

§ Musikinstrumenter: Hvis du er til musikken. 
 

§ Badmintonketsjer/bordtennisbat mm.: Bolde kan købes på skolen. 
 

§ Mindre musikanlæg: Må gerne medbringes, men af hensyn til naboer og 
de andre elever, kan du ikke spille højt. Musikken skal være slukket kl. 22. 

 
§ Mobiltelefon: Du er velkommen til at medbringe din telefon, men den må 

kun bruges på værelset, så I bruger tiden på hinanden i den virkelige 
verden. Brug din telefon med omtanke. 

 
§ Knallert: Du må gerne have en knallert på skolen, hvis den er lovlig, du 

har knallertkørekort, og forsikringen er i orden. Den må kun benyttes til 
transport mellem skolen og hjemmet. 

 
§ Førstehjælpssager: Det er smart at have lidt plaster, et par 

hovedpinepiller, halstabletter og lignende liggende. Skolen skal 
informeres, hvis du tager medicin regelmæssigt. Skolens lager af 
håndkøbsmedicin er meget begrænset. 
 

 

SKAL IKKE MEDBRINGES 
 

§ Stationære computere, spillekonsoller, store skærme etc. 
 

§ El-produkter til værelserne, fx elkedel, mikroovn 
 
 
  



 

SAMVÆRSREGLER PÅ BRØRUPHUS 
 
Brøruphus Efterskole er et undervisningssted – men også et hjem for det 
kommende år. Her skal du føle dig tryg, godt tilpas og velkommen. 
Et trygt og tillidsfuldt miljø kan kun skabes, hvis du går aktivt ind i det 
forpligtende fællesskab på en åben og ansvarsfuld måde. Derfor har vi som 
skole nedenstående samværsregler, så alle kan føle sig trygge og godt tilpas. 
De skal overholdes og overtrædelse får konsekvenser for dit ophold på 
Brøruphus. 
 

§ Alle har pligt til at vise hensyn over for andres arbejdsvilkår og trivsel. 
§ Deltagelse i undervisning, fællesarrangementer og måltider er 

obligatorisk, og du skal deltage aktivt i timerne og skolens samlede liv. 
Det er en selvfølge, at du møder til tiden og afleverer opgaver til tiden. 

§ Øl, vin, spiritus og alle former for euforiserende stoffer er strengt forbudt 
på skolen og i forbindelse med rejser til og fra skolen. Du må ikke 
ankomme påvirket af alkohol eller narkotika på skolen. 

§ Ingen former for tobaksprodukter (cigaretter, snus, e-cig. mm.) er tilladt på 
og uden for skolen i den tid, du er omfattet af skolens opsyn og ansvar. 

 
 
Herudover har vi nogle leveregler, som er en forudsætning for et godt og 
velfungerende skolemiljø, hvor alle kan trives og udvikles: 
 

§ Vi forventer, at du er en god kammerat og viser omsorg for dine 
kammerater. 

§ Vi forventer, at du taler i et ordentligt sprog og retter dig efter de 
henvisninger, du vil få af medarbejderne. 

§ Der skal være ro på hele skolen fra kl. 22:00. 
§ Du skal være på eget bo-område fra kl. 22:00–06:30. 
§ Du skal senest være på dit værelse og være i seng kl. 22:30. 
§ Dit værelse skal holdes i orden hver dag efter skolens standard. 
§ Vi forventer, du bidrager til, at skolen altid ser pæn og ryddelig ud, så vi 

alle har en skole, der er rar at færdes i. 
 
Hvis du overskrider skolens samværsregler og leveregler, kan vi blive nødt til at 
afbryde samarbejdet. 
 
  



 

OVERSIGT OVER SKOLENS MEDARBEJDERE 
 
Forstander Andreas Vind (AV) 
E-mail: av@broeruphus.dk 
 
Viceforstander Jan Nielsen (JN)  
E-mail: jn@broeruphus.dk 
 
Anna Toft Sørensen (AT) 
E-mail: at@broeruphus.dk 
 
Anne Meyer (AM)  
E-mail: am@broeruphus.dk 
 
Birgit Sommer (BS)  
E-mail: bs@broeruphus.dk.dk 
 
Christina Hargaard (CA) 
E-mail: ca@broeruphus.dk 
 
Heidi Gerneu (HG)   
E-mail: hg@broeruphus.dk  
 
Keld Søgaard (KS) 
E-mail: ks@broeruphus.dk 
 
Leif Bjerre (LB)  
E-mail: lb@broeruphus.dk 
 
Louise Mølsted (LBM)  
E-mail: lbm@broeruphus.dk 
 
Mads Rieper (MR) 
E-mail: mr@broeruphus.dk 
 
Mikkel Bonde (MB) 
E-mail: mb@broeruphus.dk 
 
Niels Christian Kold Jørgensen (NC) 
E-mail: nc@broeruphus.dk 
 
Ole Vistisen (OV)   
E-mail: ov@broeruphus.dk 
 
Peter Banke (PB) 
E-mail: pb@broeruphus.dk 
 
Rasmus Andersen (RA) 
E-mail: ra@broeruphus.dk 
 
Rasmus Hauge (RH) 
E-mail: rh@broeruphus.dk 

Søren Hvelplund Overgaard (SHO) 
E-mail: sho@broeruphus.dk 
 
Stephan Theede (ST) 
E-mail: st@broeruphus.dk 
 
Susanne Helgesen (SH)  
E-mail: sh@broeruphus.dk 
 
Thomas Schwarz Jensen (TS) 
E-mail: ts@broeruphus.dk  
 
Anders Rønsholt (AR) 
E-mail: andersronsholt@hotmail.com 
 
Charlotte Jessen (CH) 
E-mail: ch@broeruphus.dk  
 
Claus Bisgård Jokumsen (CJ) 
E-mail: cj@broeruphus.dk 
 
Else Marie Pedersen (EM) 
E-mail: ustrupgaard@gmail.com 
 
Helle Hansen (HH) 
E-mail: hh@broeruphus.dk  
 
Isabella Østergaard Sørensen (IS) 
E-mail: is@broeruphus.dk 
 
Lis Edenhofer (LE)  
E-mail: le@broeruphus.dk  
 
Mette Kristiansen (MK) 
E-mail:  mk@broeruphus.dk 
 
Michael Buchtrup Mikkelsen (MM) 
E-mail: mm@broeruphus.dk 
 
Rikke Bonne Rasmussen (RR) 
E-mail: rr@broeruphus.dk 
 
Tina Andersen (TA) 
E-mail: ta@broeruphus.dk 
 
Ulla Engholm (UE) 
E-mail:  ue@broeruphus.dk  
 
 

 



 

 

 
 
 
 


