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Millennium - Et nyt årtusinde 
– starten af det nye årtusinde blev kaldt nullerne (2000-2009) 

Efter mors død og begravelse ryddede 

Jette og jeg hendes lejlighed i Vesterled 

og stille og roligt gik vores liv, i Støvring 

og på Leragervej i Ryslinge, videre. 

 
Ryslinge Friskole - igen 

I et forsøg på at finde et varigt job, kom 

jeg i kontakt med Henrik Pors på Ryslin-

ge Friskole. 

 

Vi (Rose og jeg) var til Lone Holm's 50-

års fødselsdag (en af vores rigtig gode 

venner) og ved den lejlighed spurgte en af 

hendes kolleger (Lone har/havde også væ-

ret lærer på Ryslinge Friskole), om jeg 

ikke kunne lave en hjemmeside til Rys-

linge Friskole. 

 

Jo ... Jo ... 

Det kunne jeg da godt. 

Men 2 flasker rødvin, som honorar, var 

ikke rigtig nok. 

Nå… 

Okay... 

 

Men pludselig var jeg i "jobtræning" på 

Ryslinge Friskole, hvor Henrik Pors var 

leder. 

 

Øverst oppe i et lokale på 1. sal stod 10 

spritnye, ubrugte computere. 

Der sad jeg og lavede Friskolens hjemme-

side. 

 
Undervisning 

I lokalet ved siden af havde Janne (også 

lærer) specialundervisning. Men de ele-

ver, der enten var færdige eller som ven-

tede på at "komme til" sad og ventede in-

de i computerrummet. Og børn, der ven-

ter, bliver jo ofte utålmodige og "laver fis 

og ballade" - naturligvis - sådan skal det 

være. 

Men der sad jeg jo. 

Ups. 

 

Hvad var så mere naturligt end at finde 

nogle programmer, som både kunne sti-

mulere deres interesser og fungere som 

læring. 
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På denne og de foregående sider: 

er det billeder af Ryslinge Friskole, som skolen 

så ud i starten af årtusindskiftet. 

 

Ligeledes på denne og foregående side er der 2 

billeder af computerrummet, hvor jeg holdt til, 

mens jeg lavede skolens hjemmeside og hvor jeg 

senere kom til at undervise børnene og de unge 

mennesker. 

Dejligt, at de fandt ud af, at man godt kunne 

bruge en computer til noget fornuftigt. 

Det var også før vi fik bærbare computere, 

Ipads og smartphones. 

Og før Facebook, Instagram og alt det andet 

”snavs”. 

 

På foregående side er der også et billede af Hen-

rik Pors. 
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Pludselig var jeg også en del af undervis-

ningen og "de store klasser's elever" fandt 

vej til 1. salen med de nye computere med 

deres opgaver og jeg hjalp dem med 

"Word" og de andre programmer og med 

at printe ud. 

 

Så pludselig var det mig, der blev under-

viseren, både for elever og lærere. For al-

le var pludselig "helt vilde" med de com-

putere. De opdagede, at ”skidtet” kunne 

bruges. 

 
Sygdom 

Desværre blev jeg mere og mere syg den 

vinter (2001-02). 

Det kneb mere og mere at komme op på 

første-salen, hjertet voldte problemer og 

det kneb med at gå ture med vores dejlige 

puddelhund, "Jessie". 

 

Så til sidst, i april 2002, måtte jeg ind-

lægges og opereres på OUH. 

En 4-dobbelt by-pass operation reddede 

mit liv. 

 

Efter sommerferien var jeg igen i fuldt 

vigør. Jeg havde nemlig fået forlænget 

mit "job" på Ryslinge Friskole, pga. sy-

domsforløbet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny skoleleder 

I efteråret 2002 skete der så det, at Hen-

rik Pors fratrådte sin stilling. Han skulle 

være leder af en større skole i Sønderjyl-

land. 

Ryslinge Friskole var nu i den situation, 

at man skulle finde en ny leder. 

 

Året efter, tiltrådte så Torben Vind Ras-

mussen. 

Men desværre udløb "mit mandat" samti-

digt. 

 

Atter hjem at gå. 

 
Vikar 

Men mine meritter på Ryslinge Friskole 

må åbenbart have sat sine spor. 

For ret kort tid efter, at Torben var ble-

vet ansat, blev jeg kontaktet. 

Man manglede en tilkaldevikar. 

 

Op om morgenen, "før Fanden fik sko på" 

og være klar, hvis telefonen ringede. 

Og det gjorde den ofte. 

 

"Godmor'n, det er Trine”. 

(Hun var dengang souschef). 

”- Kan du tage XX's timer i dag ?". 

 

Og - ja. 

Det kunne jeg selvfølgelig. 

Op på jernhesten. 

Ned til Friskolen. 

Hvilken (hvilke) klasse(r). 

Dagens opgave(r). 

Finde - eller finde på - materiale. 

Morgensamling. 

Og så i gang. 

 

Det blev nogle hæsblæsende - men også 

udviklende, sjove, besværlige, frustreren-

de og alt det andet - år. 

JEG ELSKEDE DET - også "mine" kolle-

ger. 

 

Det blev et kapitel i mit liv, som jeg hu-

sker tilbage på - med glæde. 

Torben 

Vind 

Rasmussen 



10  



 11 

Torben Olsen Kapitel 31 Millennium - Et nyt årtusinde 
 

Følgende 3 sider: 

Skagen i solskin og regn. 

Rose og jeg og familien så hen til ferien i Kr. 

Himmelfartsdagene hvert år, hvor vi hyggede i 

haven, med museumsbesøg og aaaaaaLTID en 

tur til Grenen sammen med Anne og Hans og 

en SOLNEDGANGS-IS i Gl. Skagen. 

Det lille byhus  har været ”guld” værd. 
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Foregående + disse 2 sider: 

Ardèche i Frankrig er et besøg værd. 

 

Fantastisk landskab, 

fantastisk vin, fantastiske Paris 

og en dejlig ”afslappet” befolkning. 

 

Og selvom Hans og jeg smagte på vinen 

og ser ud til ”at have fået så hatten pas-

ser” - også på fruernes udtryk, blev det 

alligevel en ferietur ud over det sædvan-

lige, anført af Anne, som har en fanta-

stisk evne til at fine ”de rigtige” steder. 

 

Vi glæder os til nye oplevelser i fremti-

den. 
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Legen stoppede 

Intet vokser ind i Himlen, selv ikke træ-

erne, så en dag var det slut. 

Mange af de unge mennesker, der selv 

havde "gået" på Ryslinge Friskole, kom 

tilbage, når de havde taget deres studen-

tereksamen og spurgte efter vikarjob. 

 

Velsagtens fordi de gerne ville tjene lidt 

penge, inden de skulle videre med deres 

uddannelse eller ud "at bumle" i verden. 

 

Dét (og min efterhånden fremskredne al-

der) fik mig til at indse, at nu var det vist 

på tide at "stoppe". 

 

Pensionist-tilværelsen ventede forude. 

 

Jeg sagde "farvel" til Ryslinge Friskole og 

i november 2006 fyldte jeg 60 år. 

  

Modsatte side: 

I 2004 renoverede vi køkken og baggang. 

Varmepumpen til jordvarmen kunne ikke mere, 

så vi udskiftede den med et gasfyr. 

Samtidig benyttede vi lejligheden til at renovere 

køkkenet og baggangen. 

Nye klinker på gulvet med el-varme og nyt 

Invita-køkken og ditto i baggang. 

Tanja og Sune hjalp mig. 

Billedet af mig er fra det møj-beskidte arbejde. 

 

I november 2006 fyldte jeg 60 år. 

Det fejrede vi med brunch på café VIPH i Rin-

ge. 

 

Billedet herunder er fra en af de mange sejlture 

sammen med Dorte og Jørgen Bergmann + 

Hans og Anne. 

 

De følgende sider er billeder fra vores sommer-

ferieture sammen med Anne  og Hans. 

Italien var målet. Pinocchio’s hjemland. 
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Kategorien: ”7 sure mænd” - sagde konerne. 
Syn’s nu ikke det passer - altså at de ser så sure ud. 
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