Halvorsmide vil være nyt
nordisk vækstcentrum
“Hoteldrift, rockkoncerter og nye håndværkeruddannelser – Halvorsminde
Efterskole fremlagde i sidste uge sin fremtidsvision!” Halvorsminde Efterskole
går målrettet efter at blive et nordisk centrum for uddannelse, vækst og mangfoldighed.
Programmet stod på fællessang med Grundtvig, oplæsning fra visionsmaterialet og
spørgerunde fra salens gæster, da Halvorsminde Efterskole i sidste uge offentliggjorde sin vision for efterskolens fremtid. Til stede var både gamle kendinge af efterskolen og nye ansigter, som kunne lokkes til med et løfte om, at denne aften ville
byde på visionen kaldet Halvor 2021. En vision ud over det sædvanlige.
Centrum for innovation, iværksætteri og vækst
I visionen Halvor 2021 fremgår det, hvordan den Nordjyske efterskole i fremtiden vil
blive kendt under navnet Halvor Nordisk Campus. Ordet ’nordisk’ indgår i navnet,
idet målet er at skabe et campus, som vil blive kendt i hele Norden og tiltrække sig
opmærksomhed fra hele verden. Ifølge efterskolens forstander Jens Beermann vil
rammerne på campus tage udgangspunkt i et koncept, som består af ”by”, ”skov”
og ”land”:
- Med udgangspunkt i efterskolens autentiske bygninger, vil vi udvide rammerne til
at blive en by af hyggelige cafémiljøer, en arbejdsplads med åbne værksteder og en
gigantisk multihal - en MegaBox, som skal rumme koncerter, sportsarrangementer,
konferencer og meget mere, forklarer Jens Beermann. I skoven på campus, vil der
være fyldt med aktiviteter og muligheder for sportslige udfoldelser. Og til sidst udnytter vi de brede vidder til at danne små ”landsbyer” af huse med udsigt over det
smukke land, hvor vores elever og gæster kan bo i forbindelse med vores events,
kurser og konferencer.
- Vi har stadig lang vej foran os, og det vil selvfølgelig ikke være alt, der kan blive
bygget på én gang, understreger Beermann.

Fokus på uddannelse og det uudnyttede potentiale
Halvor Nordisk Campus vil indholdsmæssigt bestå af seks elementer, - Efterskole,
Fri Fagskole, FlexCollege, Kultur/Event, Kursus/Konference og DesignShop. Ifølge
Beermann, er dette muligt, da efterskolen og dets lokalområde besidder et potentiale, som bare venter på at blive udnyttet:
- Vi har nogle fantastiske rammer her på Halvorsminde, og dem ønsker vi at udnytte til fulde, - masser af historie, masser af plads, masser af muligheder. Samtidig ser
vi potentialet i samarbejdet med lokalområdets dygtige folk og potentialet i vores
centrale placering her i Vendsyssel, - ja, i Norden, smiler Beermann. Vi vil skabe
et campus, som tiltrækker elever, gæster og kendte navne fra hele Danmark og
resten af verden.
- Man skal ikke tage fejl af, at vi fortsat skal drive vores fantastiske efterskole med
dens gode værdier og med de spændende uddannelsesmuligheder, som de unge
efterspørger. Men for at dette for fremtiden kan gøres på et ansvarligt og bæredygtigt grundlag, har vi igangsat denne forandringsproces. I stedet for at stå på ét
ben, vil vi at stå på seks.
I første halvår har efterskolen afholdt foredrag, SportsCamp, workshop, koncert,
visionsaften og motionsløbet Green Halvor. Forstander Jens Beermann forsikrer
at Halvorsminde også de næste måneder har nye og spændende arrangemeter
på programmet. Onsdag d. 16.4.14 gæster Flemming Povlsen Halvorsminde, hvor
talentfulde unge fodboldspillere trænes og inspireres af et af fodboldens helt store
navne.
Et oplagt mål for turisme
Halvorsminde ligger i toppen af Danmark og har kort afstand til Hjørring by, motorvejen og to kystlinjer. Beermann ser derfor også oplagte muligheder i de danske
og udenlandske turister, som hvert år tager turen til Nordjylland på ferie:
- Efterskolen står ledig ca. 100 dage om året, og vi ser derfor kun det logiske i at
udnytte efterskolens smukke omgivelser og historiefyldte bygninger til flere formål.
Med Halvor Nordisk Campus sætter vi de ideelle rammer for at elever, virksomheder og gæster på ferie kan benytte vores faciliteter – året rundt. Vi vil sikre, at
vores campus aldrig står tomt, men ånder af liv, og på den måde vil driften af vores
campus blive finansieret.
Tanken om hoteldrift fik positive kommentarer med fra salen, hvor turistbranchen
også var repræsenteret og fandt den nye tilgang til efterskolens uudnyttede potentiale meget interessant.
Visionen, som i sidste uge blev offentliggjort og præsenteret, er en del af det
første led i forandringsprocessen. Inden længe vil der blive udført handlingsplaner
og budgetter for hvert af de seks fokusområder, som skal udgøre Halvor Nordisk
Campus.

