Kjære avgangsstudenter ved Høgskolen i Østfold,
Den 17. juni skulle jeg ha vært i Brygga kultursal for å markere at studietiden ved Høgskolen i
Østfold var over. Dette hadde jeg virkelig gledet meg til. Det hadde vært en stor ære å få
takke av og gratulert årets avgangskull. Slik ble det dessverre ikke! I stedet så skriver jeg en
hilsen til dere fra Rådhuset i Halden.
Den 12. mars ble Norge stengt ned. Barnehager, skoler, høgskoler og universiteter ble lukket
som følge av korona-pandemien. For dere startet en ny studiehverdag - med Teams, Zoom,
Skype og fjernundervisning. Dere har selv måttet organisere studiene, lese på egenhånd. En
viljes- og tålmodighetsprøve! Uten de vanlige forelesningene, uten
studentsammenkomstene, alene uten følge med studentene fra samme kull!
Halden har i denne perioden ikke hatt veldig mye å tilby dere. Ingen konserter,
teaterforestillinger eller hyggelig spisesteder! Mange har reist hjem.
Dere har definitivt hatt en annerledes studietid og vil gå inn i historien som Korona-kullet
2020!
Men jeg håper til tross for koronaen at dere også vil ta med dere gode minner fra Halden og
studieoppholdet deres her! Huske den flotte festningen og Haldens stolte historie!
Festningen som svenskekongen Karl XII ikke klarte å erobre! Kvinnene som i 1716 tente fyr
på sin egen by for at den ikke skulle falle i fiendens hender! Det var her de store slagene sto
om Norges selvstendighet! Og derfor er Halden også nevnt i 4. verset av Norges
nasjonalsang:
Visstnok var vi ikke mange, men vi strakk dog til,
Da vi prøvdes noen gange, og det stod på spill,
Thi vi heller landet brente enn det kom til fall,
Husker bare hva som hendte ned på Fredrikshald!
Vi i Halden er utrolig stolte av vår høyskole og av våre studenter. Noen av dere kommer fra
Halden men flesteparten kommer fra andre deler av landet. Jeg ønsker å takke dere for at
dere valgte Halden som deres studiested. Dere vil alltid være velkomne tilbake.
Gratulerer som nybakte høgskolekandidater! Og lykke til videre i livet!
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