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I spidsen for indsamlingsarbejdet i forbindelse med en ny efterskole og højskole i Båring står
Ask Nørholm, som her hænger plakater op i den lokale brugs. Foto: Peter Leth-Larsen
102 privatpersoner og virksomheder har pе mindre end et dшgn meldt sig ind i
"Foreningen for Opstart af Bеring Efterskole og Hшjskole".

Båring: - Det er helt fantastisk, for det betyder jo, at det ikke kun er os seks i bestyrelsen, der
tror på idéen, men at rigtig mange andre har samme opfattelse. Og vi kunne næppe havde
fået bedre optakt til søndagens borgermøde om vores projekt.
Formanden for den nye "Foreningen for Opstart af Båring Efterskole og Højskole" Ask Nørholm
har svært ved at skjule sin begejstring efter, at foreningens medlemstal er vokset til 102 på
mindre end ét døgn.
Foreningen blev stiftet mandag med den seks mand store bestyrelse som eneste medlemmer.
Siden man torsdag fik det nye kontonummer i Middelfart Sparekasse og om aftenen lagde det
ud på Facebook er tallet fredag nået op på 102.
Ask Nørholm fortæller, at hovedparten er lokale privatpersoner, som gerne ser en ny efterskole
og højskole som afløser for den konkursramte Rytmiske Efterskole på Kaj Thaningsvej.

- Men også flere udenbys virksomheder, der har samarbejdet med den gamle efterskole, og
tidligere elever og deres forældre har meldt sig ind, fortæller Ask Nørholm.

I spidsen for indsamlingsarbejdet for en ny efterskole og højskole i Båring står Ask Nørholm,
som her hænger plakater op i den lokale brugs. Foto: Peter Leth-Larsen
Svarer på spørgsmål søndag
Borgermødet holdes søndag den 30. september klokken 13-14 på den nu lukkede efterskole.
- Det er vanskeligt at sige, hvor mange der dukker op. Men kommer der 50, vil vi i bestyrelsen
være utrolig glade, når man tænker, hvor mange der allerede har meldt sig ind, siger Ask
Nørholm.
Han vil på søndagens møde redegøre for foreningens planer og sammen med den øvrige
bestyrelse svare på spørgsmål fra de fremmødte, som også får mulighed for at betale 50
kroner og melde sig ind.
Foreningen har lavet hjemmesiden www.opstartbaaringefterskole.dk, der fortæller om
projektet og giver interesserede mulighed for at melde sig ind. På Facebook benytter
foreningen i første omgang den Rytmiske Efterskoles gamle side.

Foruden Ask Nørholm består bestyrelsen blandt andre af Helle Skov Henriksen og Steffan
Herrik. Foto: Peter Leth-Larsen

En lokal gruppe ildsjæle vil puste liv i de gamle højskolebygninger i Baaring. Gruppen har
startet et indsamlingsprojekt, så der påny kan laves en efterskole og en højskole på stedet.
Men de har travlt, for 6. november sættes skolen på tvangsauktion. Foto: Peter Leth-Larsen

Foruden Ask Nørholm består bestyrelsen blandt andre af Helle Skov Henriksen og Steffan
Herrik. Foto: Peter Leth-Larsen

