
 
  

 

Kenneth Degnbol starter som højskoleforstander på Kalø Højskole ved årsskiftet. Foto: Fussingø-Egnens 
Friskole 

Kalø: Ny forstander med fortid på Rønde 
Højskole 
Kenneth Degnbol med en lang periode som underviser på Rønde Højskole overtager 
lederjobbet på Kalø Højskole ved årsskiftet efter Søren Iversen 

Af 
Lars Norman Thomsen 
 

Når Søren Iversen ved årsskiftet stopper som højskoleforstander på Kalø Højskole for at gå på 
pension, giver han depechen videre til en mand, der er særdeles godt kendt i lokalområdet og har 
ledererfaring. 

Det er Kenneth Degnbol, der bor i Thorsager. 

Han har de seneste 2,5 år arbejdet som skoleleder på Fussingø-Egnens Friskole. 

Fortid på Rønde Højskole 

Før da var Kenneth Degnbol i en lang årrække lærer på Rønde Højskole. 

Han er 49 år og cand. mag i historie og musikvidenskab. Den nye forstander er desuden organist og 
forfatter. 

https://syddjurs.lokalavisen.dk/


Kenneth Degnbol har udgivet skønlitteratur sammen med sin kone, Dagmar Winther, under 
pseudonymet 'Sander Jakobsen'. Det startede i 2013 med debutkrimien 'Forkynderen'. 

Dagmar Winther er uddannet journalist og underviser blandt andet i journalistisk på Rønde Højskole. 

"Nu glæder jeg mig til de nye udfordringer," skriver Kenneth Degnbol på sin facebook-profil. 

"Tilbage i højskoleverdenen, hjemme i Syddjurs og Nationalpark Mols Bjerge og med blot 7 km på 
arbejde." 

I god gænge 

Kalø Højskole har oplevet stigende elevtilgang de seneste år i særdeleshed på baggrund af sin nye 
indholdsmæssige profil med de 2 linjer: Outdoor-Ranger linjen og Dansk Sprog og Kultur. 

Outdoor-Ranger linjen udnytter højskolens beliggenhed i Nationalpark Mols Bjerge med Danmarks 
Jægerforbund, Aarhus Universitets Bioscience-center, Nationalparkens sekretariat og Kalø Økologisk 
Landbrugsskole som naboer. 

Dansk Sprog og Kultur er en fortsættelse af højskolens oprindelige profil med sprog og kultur som 
højskolens kernekompetence. 

Aktiv i Alternativet 

Ved det seneste kommunalvalg i Syddjurs var Kenneth Degnbol engageret kandidat for Alternativet, 
som fik et fint valg som debutanter og samlede stemmer nok til et mandat i Syddjurs Byråd. 

Alternativet opnåede 950 stemmer, og heraf krydsede 154 vælgere ud for Kenneth Degnbols navn på 
stemmesedlen. 

Kenneth Degnbol repræsenterede på vælgermøderne en spritny, veltalende og velargumenterende 
politisk profil med lyst til at diskutere langsigtet strategi for Syddjurs Kommune, hvor ikke mindst 
borgerinddragelse som andet og mere end borgermøder og høringssvar indgik som en væsentlig del. 

Om den kommende højskoleforstander genopstiller til kommunalvalget i 2021, er ikke meldt ud endnu. 
Med ansættelsen på Kalø Højskole er han da kommet 'hjem' igen, så måske giver det grundlag for, at 
han atter optræder på stemmesedlen. 
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