
Når man giver af sig selv, får man så meget igen. 
 

Anny Maren Holmgaard har indtil videre undervist i 
28 år på Viborg Handelsgymnasium. Hun har vundet 
priser for at skrive musicals. Hun elsker at rejse og 
udfordre verden. Hun fylder 60 år. 

 
Anny Maren Holmgaard har altid haft udlængsel. Hun 
var som barn en meget genert og tilbageholdende 
pige. På gården i Lånum hakkede hun roer og 
hentede køerne hjem til malketid for sin far. 
 

 
Hun blev senere uddannet butiksassistent i Stoholm og var en kort tid i en strøgbutik i Aarhus, men vendte 
hurtigt hjem igen. 
 
Der var et enkelt sted, hvor hun overvandt tilbageholdenheden; Når hun var med til at spille dilettant og 
teater, og hun havde nemt ved at lære rollerne udenad. 
 
Udlængslen vandt i flere omgange – mange gange. Hun blev elev på Rønshoved Højskole ved Flensborg 
fjord. Her lærte Anny Holmgaard at hedes kreative evner overmandede det generte i hendes psyke. I 
1982 rejste hun alene til USA, hvor hun var fritidsmedhjælper i en camp ved en stor sø i Massachusetts. 
 
Hun kom tilbage og var ansat i 3 år i Ellekonedalens børnehave i Viborg. 
 

Udlængsel 
Anny Maren Holmgaard elsker at rejse. Udlængslen trak hende til Gran Canaria, hvor hun i en periode 
havde plads i huset. Hun har selv betalt en måneds fritid for at komme ud og opleve verden, og hun rejser 
altid alene. En gang havde hun købte en flybillet for at besøge nogle venner i Guniea i Afrika. Få dage 
inden afrejse blev hun ringet op af sin afrikanske ven, at folk blev skudt på gaden, så hun måtte blive 
hjemme. Men hun havde jo fået fri, så få dage senere havde hun afskrevet sin rejse til Afrika og var i 
stedet på vej til Cuba. ”Jeg elsker at udfordre fremmede kulturer, hvor jeg oplever sammen med 
lokalbefolkningen, så jeg bor aldrig på hotel. Jeg har været der 7 gange og har skrevet en bog, Cuba på 
godt og ondt, om mennesker, jeg mødte, om deres baggrund og livsvilkår. Jeg har været 9 gange i 
Marokko. Jeg har taget min bil og har kørt alene et godt stykke ned i Marokko og retur – en tur på 8000 
kilometer. Jeg vender også tit tilbage til Gran Canaria. Alle steder har jeg venner. Jeg ligger ikke ved 
stranden, men har altid gang i teater eller andre projekter sammen med de lokale. Jeg er også fascineret 
af de latinske traditioner, hvor man i familien tager sig af hinanden på tværs af generationer”, som hun 
med stor overbevisning udtrykker det. 

 

Musical og bøger 
I Viborg er Anny Holmgaard kendt for sine utallige roller i teater, skuespil, musical og optræden af 
næsten enhver art. Hun er i sin færden og optræden et sandt og glad livsstykke, og har skrevet en lang 
række tekster både til sig selv og andre. Hun har skrevet 2 musicals og fik i 2000 en vinderpris for 
musicalen Viva. 

 
Hvis vi også nævner Haldspil, Skovspil, Sangerindepavillonen og Julerevyen, er det kun et lille udsnit af 
hendes optrædener på de skrå brædder. 



 
Lektor Anny Holmgaard har gennem 28 år været en afholdt underviser på Viborg Handelsgymnasium – 
Mercantec. Tusindvis af elever har været fascineret af hendes energiske og umiddelbare undervisning, 
hvor hun med baggrund i sin store menneskekundskab altid giver af sig selv og spreder humør. 
”Det har været en fantastisk arbejdsplads, og jeg har altid været glad for at undervise og omgås unge 
mennesker under uddannelse. At eleverne ikke har glemt timerne i klasselokalet kommer tit til udtryk 
gennem opslag og kommentarer på Facebook, eller når jeg møder dem i mange forskellige 
sammenhænge”. Når man giver af sig selv, får man så meget igen, er en af Annys mange livserfaringer. 

 
Anny Holmgaard er selvstændig med sit eget forlag. Hun har udgivet mere end 10 undervisningsbøger. 
Nogle af dem er oversat til engelsk og der kommer helt sikkert i fremtiden flere udgivelser, også om 
mennesker, hun mødte på sin vej. 

 

90 års fødselsdag 
Anny Holmgaard fylder mandag den 18. februar 60 år. Hendes søn, Andreas på 30, bor hjemme hos 
mor sammen med sin kæreste i et skønt familiesammenhold. De er hinandens coach og 
sparringspartner. Opslagstavlen er fyldt med projekter, som de hver især eller sammen er i gang med 
at udvikle. 

 
…. Når man giver af sig selv, får man så meget igen. 


