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Har du en ide til en artikel, eller 
andet du synes kunne være 
berigende for elevskriftet, så 
send endelig en mail til en af 
redaktørerne.

På den nationale højskolescene er der røre i vandene . 
Regeringens finanslovsforslag lyder på, at højskolerne skal 
spare 120 mio . kr . over fire år, hvilket har fået flere høj-
skolepersonligheder op af stolen, såsom formanden for 
de forenede danske højskoler (FFD), Lisbeth Trinskjær, der 
frygter, at besparelserne konkret vil give højskolelukninger . 
I skrivende stund pågår forhandlingerne, og elevskriftet 
venter derfor til næste nummer med at gå i dybden med 
de politiske bestemmelser, og deres indflydelse på IHS .

Uanset finansloven har IHS haft det godt de seneste ca . 
fem år . Stigende elevtal, og fløje og kroge fyldt til briste-
punktet med glade og energiske elever, har bidraget til 
gode regnskaber med nogle solide plusser på bundlinjen . 
IHS har med andre ord brugt et opsving til at positionere sig 
godt over for lavkonjunkturer, nedskæringer og investeringer .

Der kan være mange grunde til, at dette er lykkedes . 
Men centralt i IHS’ identitet har været et stort fokus 
på elevernes selvrealisering og -udvikling . Prøv dig selv 

af, kom på rejser, få oplevelser og forbered dig til din 
uddannelse, lyder det; og et ord som kompetencer står 
stærkt på IHS . Det så vi med spørgeskemaundersøgelsen 
fra elevmødet 2014 (bragt i forrige blad), hvor 91 ud af 
278 tidligere elever tilkendegav, at ”personlig udvikling” 
og ”selvindsigt” var det vigtigste, de havde taget med fra 
deres ophold .

I dette elevskrift sætter vi fokus på, om IHS både kan 
rumme selv- og fællesskabsrealisering . Og i tråd med den 
omtalte psykologiprofessor Svend Brinkmanns samfunds-
kritik, spørger vi, om IHS er blevet en del af en accelererende 
selvhjælpskultur .

For dig, der bare vil se gode billeder fra vores mange 
arrangementer, så har vi selvfølgelig også masser af dem .

Rigtig god fornøjelse .
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Formandens ord
▆ Af Lise Fræhr

Når jeg ser tilbage på 2015, har det været 
et lidt turbulent år i elevforeningen, da vi 
har stået over for nogle udfordringer.

Vi har i foråret skiftet kasserer . André Esbersen 
er stoppet efter et år på posten . Vi har været 
meget glade for hans arbejde i foreningen . Den 
nye kvinde på posten er Birna Eiríksdóttir, som er 
en god efterfølger, det er jeg sikker på .
Vi forsøger i elevforeningen at sørge for en 
god overlevering, hver gang en post eller 
opgave bliver forladt, og nye kommer til . 
Også André og Birna har i 2015 været i en 
overleveringsfase, så hun kan blive sat godt ind 
i det hele og få adgang til vores konti . Alligevel 
kan der ved mange overleveringer og skift gå 

informationer tabt . Dette var ved årsskiftet en 
medvirkende faktor til, at vi fik problemer med 
at indkassere kontingenter via betalingsservice . 
En betalingsaftale er kun gældende i 15 
måneder, og da vi et stykke inde i 2015 fik løst 
problemerne, var alle betalingsaftaler desværre 
blevet opsagt . Derfor er der sendt brev ud til de 
medlemmer, der var på betalingsservice, hvor 
vi fra bestyrelsen har bedt dem om at overføre 
kontigentet, og alle medlemmer betaler derfor 
nu igen via girokort .
Dette er vi i elevforeningens bestyrelse frygteligt 
kede af . En af bestyrelsens målsætninger er 
netop, at vi skal bibeholde gamle medlemmer 
og samtidig få nye . Vi håber derfor, at de fleste 
melder sig ind igen .

Vi må i fremtiden være endnu skarpere, når vi får 
nye folk på posterne . Vi arbejder samtidig også 
fortsat på en bedre database, så arbejdet som 
kasserer bliver nemmere .

Arrangementer
Heldigvis er alle de aktive folk i repræsentant-
skabet og kredsene stadig enormt engagerede 
og fyldt med ideer og arbejdsglæde . Det med-
fører det ene gode arrangement efter det andet . 
I foråret var der fest i Aarhus med flere end 200 
deltagere, og i august deltog 60 medlemmer i et 
beachvolleyarrangement i forrygende solskin i 
Odense . Og denne sommer var vi ikke samlet til 
festival, i stedet var der arrangeret en vandretur, 
mens Rollatorbandens arrangement i september 
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med portvin og tango desværre blev aflyst 
pga . for få tilmeldinger .

Hvis du har ideer til arrangementer, er du 
altid velkommen til at henvende dig, både 
hvis du selv vil føre det ud i livet eller blot 
vil nævne en idé for repræsentantskabet . 
Husk blot, at arrangementet skal være for 
alle elevforeningens medlemmer for at få 
økonomisk tilskud .

Til sidst vil jeg nævne, at elevmødet i 2016 
er 29 .april-1 . maj . Sæt allerede nu kryds . Vi 
håber, der kommer mange .
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Som individer og som mennesker skal vi sørge for at investere 
i os selv. Det kan vi for eksempel gøre ved at komme på 
højskole, eller ved at foretage en rejse – både i fysisk og 
mental forstand.
 
Jeg mener, at denne sandhed gælder for alt det, vi foretager os . At investere 
er mere end blot en virksomhedsbetragtning – i hvert fald bør begrebet udvides: 
Både som højskolebevægelse, som mennesker og som virksomhed opnår vi 
aldrig succes ved at prøve på at ’spare’, men derimod ved at investere . Du, 
vi, højskolerne og IHS skal tænke i, hvordan vi bliver den bedste version af os 
selv . Vi skal ikke kun se på og håbe på, at andre klarer ærterne for os, men 
turde være proaktive og tage ansvar . 

Vi skal investere i os selv, så vi både kan tage ansvar for andre og samtidig 
bidrage til fællesskab og samvær .

Hvorfor starter jeg her? Fordi højskolerne lige nu risikerer at blive sparet væk 
– både i tanke og handling . Og jeg opfordrer såvel højskoler som regering – 
ja, os alle sammen – til at turde tænke i andet end ”grønthøster-modeller” 
for uddannelse, men derimod i at investere i uddannelse, i mennesket og i 
fremtiden .

Optimal udnyttelse
Det er det, vi forsøger lige nu på IHS, og det gjorde bestyrelsesformand Per 
Bang – der selv er tidligere IHS’er – for nylig opmærksom på i et debatind-

FORSTANDERENS ORD: Du kan ikke spare dig til succes



læg i flere større aviser . Per beskrev, hvordan 
højskolen på trods af besparelser skal investere 
og fastholde positivitet . Han viste, at vi er en 
højskole, der ikke er i knæ, men trives i bedste 
velgående .

Selvfølgelig kommer vi – som alle uddannelser – 
til at mærke, at statsstøtten reduceres . Vores ka-
pacitet er snart ved sin maksimale ydeevne, så 
vi kan ikke skrue meget mere op for de igangvæ-
rende produkter og forløb . Det kræver selvsagt 
justeringer . Vi skal prioritere vores indsatser og 
fortsat arbejde på optimeringer . Og vi skal gøre 
det med tankesættet, at vi godt kan komme 
styrket ind i fremtiden .

For det går godt på IHS . Vi har fulde huse med 
124 elever og det højeste årselevtal i 21 år . 

Men den særlige grund til, at vi har armene 
over hovedet, er ikke mindst, at vi har den 
særlige ånd, stemning og mentalitet, vi har . 
Både elever og ansatte præsterer på alle 
planer, hvilket vi senest så på vores Tyrkiet-
tur, hvor vi var 140 af sted . Alle overholdt 

til punkt og prikke vores adfærdskodeks, og 
sammenholdet, engagementet og samværet 
var helt i top . 

Fremtiden er lys
Alt det er et godt fundament til at investere i vores 
smukke, gamle skole – og dermed fremtiden . Derfor 
begynder vi i år de indledende tekniske tilløb til 
en længe ventet renovering af elevværelserne . 
En slagplan for totalrenoveringen er lagt, så de 
alle vil stå som nye ved udgangen af 2017 . Det 
bliver vildt spændende, og det er vel nok sikkert at 
sige, at værelserne har udstået deres værnepligt .

Når det kommer til at investere i hinanden, har 
jeg et forslag til Danmarks bedste elevforening: 
Jeg håber, at I sammen med IHS vil være med til 
at spille en stor rolle, når den enorme ’Spejderlejr 
2017’ sommeren 2017 lander en uge i Sønderborg 
med hele 40 .000 gæstende spejdere og 15 .000 
daglige gæster og pårørende .

Det bliver et gigantisk arrangement, og det 
er oplagt for elevforeningen og IHS at have 
et samlende projekt, hvor tidligere elever 

arrangerer spændende aktiviteter, der både 
skaber sammenhold og viser IHS frem fra sin 
bedste side . Skolen vil fortsat køre et familiekursus, 
så vi vil ikke have værelsesplads til jer, men det er 
en udfordring, jeg ved, vi kan løse .

Med den idé og med udelukkende positiv energi 
fra Sønderborg ønsker jeg jer alle sammen en 
dejlig vinter og glæder mig til vi ses i det nye år .

Michael Willemar .
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INTERVIEW: Et privilegeret højskoleliv 
burde være alle forundt. Men hvad sker 
der, når højskolen tager sine elever ud 
over kanten af det privilegerede liv? 
Der hvor det kan gøre ondt? Simone 
Felding tog på Krogerup Højskole for 
at blive klogere på verden. 
Den verden, der brænder!    

Hvordan ser højskolelivet ud, når man sover i 
en seng fyldt med termitter, møder mennesker 
der lever i eksil, og når verdens brændpunkter i 
det hele taget brænder sig fast på ens nethinde? 
Hvad kan man gøre, både derude og herhjemme? 
Det er nogle af de ting, jeg spurgte Simone om 
– efter at hun havde fundet Verden Brænder, 
et hovedfag udbudt af Krogerup Højskole i 
samarbejde med Operation Dagsværk .

Særlige og livsforandrende oplevelser
Rejsen førte Simone og de andre højskoleelever til 
Zimbabwe og Sydafrika . Vanlig turisme var skiftet 
ud med lokale forhold, da højskolen besøgte et 
Operation Dagsværk-projekt med fokus på unges 
uddannelse i landsbyen . Højskoleeleverne blev 
modtaget af landsbyboerne og indkvarteret i 
”home-stays”, hvor de blev en del af dagligdagen . 
”Jeg delte seng med to teenagepiger i en rund 

stråtækt lerhytte, og om natten faldt termitter 
ned i hovedet på os,” fortæller Simone .

Højskoleeleverne oplevede også censuren 
i Zimbabwe på tæt hold, da de mødte en 
kvindegruppe, der var gået under jorden for at 
undgå at blive fængslet af præsident Robert 
Mugabe . 

”Vi mødte også nogle mennesker, der havde 
en piratradio . De optog radio og fordelte det i 
busserne, hvor chaufførerne satte det på . Kun 
sådan kunne de få et budskab ud .” 
Når Simone forklarer, er det tydeligt, at mødet 
med disse mennesker satte elevernes liv 
derhjemme i relief: ”Det var inspirerende . De 
havde så meget tro og håb . De havde mod på at 
ændre fremtiden,” fortæller hun . 

I Sydafrika mødtes eleverne med en gruppe 
piger, der alle havde været udsat for voldtægt . 
”Det var en hård oplevelse . På Verden Brænder 
bliver man taget ud, hvor det gør ondt – og 
længere endnu . Det bragte os tættere sammen i 
gruppen, for man er nødt til at tale om det, man 
oplever . Det er vigtigt at dele oplevelserne,” 
siger Simone om oplevelserne i Sydafrika, hvor 
de også mødtes med NGO’er, politiske partier og 
en gruppe mennesker, der var udsat for racisme 
fra folk af samme race! I Sydafrika havde 
eleverne også endnu et home-stay, denne gang i 
Johannesburgs slum .

”Det er et område, som folk er ret bange for . Så 
det var spændende at få skubbet til grænsen 

Højskole hvor verden brænder
Af Anne-Sophie Rothe, forår 2010
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for – og forståelsen af – hvad der er farligt . Det 
home-stay har radikalt ændret mine idéer om, hvor 
i verden jeg kan begå mig, hvem jeg kan omgås, og 
hvor jeg kan bo .”

Fra rejseoplevelser til globalt medborgerskab
Efter fire uger i Zimbabwe og Sydafrika skulle de 
resterende otte uger af højskoleopholdet bruges på 
et projekt, der ”kunne ændre verden” . 
”Inspireret af hvor meget vi havde lært på tre 
måneder på højskolen (i forhold til hvad vi havde 
lært på tre år i gymnasiet!) fik vi den idé at udvikle et 
gymnasialt C-niveau fag om globalt medborgerskab 
med udgangspunkt i studieture,” forklarer Simone 
om afslutningen af højskoleopholdet . Hendes 
gruppe mente ikke, at man nødvendigvis skal 
rejse langt eller længe for at lære noget relevant 
om emnet, men at det omvendt godt kan lade sig 
gøre med den tid og økonomi, der er til rådighed for 
en gymnasieklasse . Derfor fik Simone og hendes 
gruppe gymnasieelever fra sammenslutningen 
Globale Gymnasier på besøg, hvor de afholdt 
workshops om globalt medborgerskab . 

”Gymnasieeleverne kom efter workshopperne på 
studieture ud fra vores idé, og både workshops 
og studieture kører stadig på Globale Gymnasier,” 
fortæller Simone og tilføjer: ”Jeg har hvert halve år 

været tilbage på højskolen og fortælle de nye hold 
om projektet, fordi det er et af få, der stadig kører .”

Kombination: højskole og humanitært arbejde 
Da Simone skulle vælge højskole, var det primære 
krav, at der skulle være mulighed for at komme 
ud at rejse i en længere periode . Hun kiggede 
på både politiske højskoler og idrætshøjskoler . At 
valget i sidste ende faldt på Krogerup Højskole, 
hang sammen med muligheden for at kombinere 
rejse og forskellige aspekter af globalisering med 
et højskoleophold . 

De første otte uger af opholdet stod på undervisning 
om udviklingslande og de politiske processer, 
der har udnyttet dem . Simone fortæller, at der i 
løbet af de otte uger blev rykket meget på hendes 
opfattelse af globalt medborgerskab og verdens 
ulighed:

”Jeg kalder Verden Brænder for en aktivistuddan-
nelse, for man lærer virkelig, hvor ulige verden er . 
Det skal man være sur over, og man skal forstå, at 
man godt kan ændre på tingene . Det var fedt at 
mærke, at ting godt kan ændres – nogle ting ret 
hurtigt endda . Så i mine øjne er der en god sam-
menhæng imellem højskole og humanitært arbej-
de,” afrunder hun vores samtale . 

Billederne er fra Simones oplevelser i Sydafrika og 
Zimbabwe
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På vandretur 
i det 

sydfynske



ÅRGANGSREPRÆSENTANT FORÅRET 2015

KASPER EHLERS
Kaspers liv på IHS 
Kasper, der i daglig tale bliver kaldt ’Ehlers’, var teambuilder i foråret 2015 . 
Han 26 år gammel og fra Aarhus . 

Ehlers fortæller, at han før sin IHS-tid havde arbejdet i forsvaret i hele fem år:
”I sommeren 2014 var jeg kørt død i soldaterlivet, men følte ikke helt, jeg var klar 
til at studere . Så meget spontant, efter opfordringer fra flere kanter, besluttede 
jeg mig for, at højskolelivet skulle afprøves . Jeg skrev til skolen, og kun otte dage 
efter satte jeg for første gang min ben i Sønderborg . Det er en beslutning, jeg 
aldrig har fortrudt!” 

Før han kom på IHS, havde Ehlers spillet meget fodbold og løbet en del 
orienteringsløb under sin tid i forsvaret . Men på IHS fik han øjnene op for 
nye idrætter, som beachvolley og specielt triatlon, der fangede den 26-årige 
aarhusianers interesse .

Hvad synes en tidligere soldat så om at gå på højskole?
”For at sætte det hele lidt på spidsen, så har det været meget befriende at 
komme til et sted, hvor du ikke bliver målt, på hvor godt du skyder, hvor hurtigt 
du løber, eller hvor stærk du er . Men derimod at komme til et sted, hvor folk kan 
lide dig og anerkender dig for dine indre kvaliteter .”

Hvad skal der ske efter IHS?
Efter IHS håber Ehlers på at komme til at læse idræt . Samt selvfølgelig holde 
kontakt med sine højskolevenner og forhåbentlig få en masse nye bekendtskaber 
gennem elevforeningen . Som han selv siger:
”Det, jeg kommer til at savne mest, er alle de dejlige mennesker fra E14 og F15, 
men jeg ser frem til et glædeligt gensyn til diverse elevforeningsarrangementer .”

”I sommeren 2014 var jeg 
kørt død i soldaterlivet"
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Jeppe Andersen
–elev i 2006 
Gik forrest under sit ophold og var meget 
social, først som elev og derefter som 
teambuilder . Opsøgte siden elevforeningens 
repræsentantskab . 
Initiativtager til mange arrangementer – bl .a . 
’Move Your Hood’, hvor børn leger med gamle 
IHS’ere og hinanden .
Har læst idræt og samfundsfag, med et speciale 
om højskoler, og arbejder som gymnasielærer .
Har arbejdet på IHS i en etårig uddannelsesstilling 
og er stadig med til at lave skolens musical hvert 
år . 
Jeppe kan ikke få nok kasketter og er både 
menigt medlem i elevforeningens bestyrelse, 
en del af elevskriftets redaktion og en af vores 
repræsentanter i skolens bestyrelse .

Kriterierne for at modtage det er, at man: 
• har gennemført et helt kursusophold på Idrætshøjskolen i Sønderborg
• har været særlig aktiv i at skabe gode rammer på IHS under opholdet .
• har fortsat interesse/virke inden for idrætten efter opholdet på IHS .
• har fortsat interesse i IHS efter opholdet, ved deltagelse i elevmøder, elevforeningen mv .

Kender du et medlem, der opfylder kriterierne, og som skal nomineres 

til næste års legat, så send din begrundelse til lise1986@hotmail .com .

Else Petersens 
mindelegat gives 
hvert år i forbindelse 
med elevmødet .

LEGATMODTAGERNE
Modtagerne af et legat på 10 .000 kr . 
var i 2015:

Lars Henrik Nielsen
–elev i 2001 
Han elsker håndbold, skiløb, adventurerace, 
mountainbike og løb .
Mangeårig arrangør af et årligt håndboldstævne 
for børn i Aarhus .
Kom ind i elevforeningens repræsentantskab og 
bestyrelse først som formand for vestkredsen 
og senere som menigt medlem . Var siden i 
en længere årrække en af elevforeningens 
repræsentanter i IHS’ bestyrelse .

Anne Brolin Gade 
–elev i efteråret 2006
Mangeårig svømmer, der spredte god 
stemning under sit ophold med kagebagning 
og hygge på gangkøkkenet .
Efter opholdet valgt til elevforeningens 
repræsentantskab og siden medlem i 
elevforeningens bestyrelse i fire år . Har 
arrangeret vestkredsfester, portvinssmagning 
med Rollatorbanden, ligesom hun stod for IHS-
lejren ved landsstævnet i Holbæk i 2009 .

Anne løber, svømmer, cykler, står på ski og 
dyrker adventurerace – og gerne med andre 
IHS’ere . Og så underviser hun på DGI’s 
løbekurser .
Gymnasielærer i idræt og biologi med en 
kandidat i idræt . Har bl .a . samarbejdet med 
Verdensholdet i sin undervisning .
Anne har ligesom Else Petersen læst idræt, 
undervist på lærerseminariet, arbejdet med 
Verdensholdet – og cyklet til IHS .
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"Højskolen gav mig håb. Det 
vil jeg give videre til juraen."

Find det, du er god til www.hojskolerne.dk

Morten Aarup, f'11 

– Jurastuderende
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Start med at læse ovenstående 
7-trinsguide. Forestil dig dernæst, 
at du skulle gennemleve et højskole-
ophold med inspiration fra selvsamme 
guide. Ikke just et scenarie, der giver 
anledning til et sprudlende og udbyt-
terigt ophold på IHS. Men er der alligevel 
en mening med galskaben? Og hvorfor er 
de syv råd alligevel interessante? Dette 
tema stiller skarpt på IHS, selvudvik-
ling og 7-trinsguider.

Manden bag de syv knap så opløftende råd 
er Svend Brinkmann, psykologiprofessor ved 
Aalborg Universitet, og er fra bogen: ”Stå 
fast – et opgør med tidens udviklingstvang” . 
I den kaster Brinkmann et kritisk blik på tidens 
herskende diskurser om evig udvikling og forbed-

ring i enhver facet af livet (jobstatus, uddannelse, 
partner) – og ikke mindst den konstante jagt på 
at forbedre sig selv . Svend Brinkmann kaldet 
det ”selvets religion”; en forklædt egoisme, hvor 
selvet og optimeringen af dette i altoverskyggende 
grad er i fokus . 
Dermed skabes et marked for coaches, terapeuter, 
psykologer og selvhjælpsbøger fyldt med 7-trins-
guides, så man kan ”blive den bedste version af 
sig selv” eller opnå fuldstændig ”lykke gennem 
mindfullness” . Sarkastisk og paradoksalt nok har 
Brinkmann derfor skrevet sin egen selvhjælps-
guide i syv trin, der skal træne læserens forsvar 
mod selvrealiseringsdiskurserne .

I dette tema spørger vi Svend Brinkmann ind 
til selvudviklingskulturen i en højskolekontekst . 
Dernæst bringer vi et debatindlæg fra en tidligere 
elev, der mener, at højskolernes uddannelse bør tage 
mere udgangspunkt i samfundets problematikker 
end i individets udvikling . Afslutningsvis har vi en 
historie om en anden tidligere elev, for hvem 

netop selvudviklingskulturen –måske – havde 
en nøglerolle i hans vej ud af en socialt belastet 
tilværelse .

Rigtig god læsning .

Er højskole fællesskabsrealisering eller selvrealisering?
M
in

i-tem
a

15



16

Hvad er dit blik på højskoleverdenen i dag, set i 
lyset af din bog “Stå fast”? Hjælper højskolerne 
folk med at stå fast eller med at selvudvikle sig?
Forhåbentlig hjælper højskolerne deres elever 
med begge dele: Dels med at udvikle sig til at 
blive myndige borgere, der har en mening om 
eksistentielle, politiske, etiske og æstetiske 
anliggender og kan indgå på oplyst grundlag i 
et liberalt demokrati . Det er en form for selv-
udvikling, som måske bedre kategoriseres som 
dannelse . Og dels med at ruste eleverne til at 
stå fast på deres centrale værdier og tilværel-
ses-forståelse – hvor truet dette end kan være 
i et præstations- og optimeringskrævende 
konkurrencesamfund .

Er højskoleverdenen forløber for den evindelige 
accelerationskultur, hvor der foretrækkes fødder 
fremfor rødder?
Det tror jeg bestemt ikke . Højskolen repræsen-
terer jo en rodfæstet dansk dannelsestradition, 
som kan have stabiliserende effekter i et i øvrigt 
accelererende samfund . Dog kan højskolen jo 
også blive en del af den selvudviklingskult, som 
findes mange andre steder i samfundet, hvis 
den kommer til at dyrke individet for individets 
egen skyld . Når højskolen er sin opgave voksen, 

retter den individet udad mod kunsten, histo-
rien, naturen og fællesskaberne, og ikke indad 
mod sig selv .

På IHS vil vi gerne have en kultur, der “rykker” 
folk . Man skal udvikle sig personligt igennem høj-
skoleopholdet . Er det et bidrag til selvudviklings-
kulturen? Vi har en artikel om en tidligere elev, der 
på højskolen bliver “reddet” fra en socialt belastet 
baggrund . Skal vi ændre denne kultur mod et stør-
re fokus på samfundet i stedet?
Mit gæt er, at det, der ”redder” den unge mand, 
ikke så meget er kontakten med sit private indre 
(eller lignende), men at han anerkendes som 
medlem af et inkluderende fællesskab . Hvis man 
bare skal ”udvikle sig personligt”, mener jeg, at 
det er en smule fattigt . Man bør som højskole 
diskutere den retning, i hvilken man ønsker, at 
folk skal udvikle sig (og når udviklingen har en 

retning, kalder vi den som regel dannelse snarere 
end selvudvikling) . 

Hvad mener du om, at IHS udbyder coaching og 
motiverer faget på følgende måde: ”Faget tager 
udgangspunkt i dig, og hvordan du kan blive den 
bedste version af dig selv”?
Jeg bryder mig ikke om udtrykket ”At blive den 
bedste version af sig selv” . Som om man kan 
”versionere” selvet . Som om vi er en slags 
computerprogram, der konstant skal optimeres og 
”udkomme” i stadig nye versioner . Det bliver let 
en slags ”varegørelse” af selvet, hvor den bedste 
version er den, som er mest attraktiv på diverse 
markeder (såsom arbejde, kærlighed) . Frem for 
at blive ”den bedste version af sig selv”, synes 
jeg, at man bør stræbe efter at blive et godt og 
ordentligt menneske . 

Hvorfor er du så opsat på at lade selvudviklingen 
være et biprodukt af samfundsudviklingen og ikke 
omvendt? Hvorfor er det brede samfundsudsyn 
det vigtigste? Hvis man nu opnår gode 
samfundsborgere gennem selvudvikling, kan det 
så ikke være fint nok for samfundet som helhed?
Jeg forstår ikke helt, hvad det er, I tror, jeg er 
”opsat” på? Jeg laver ikke nogen adskillelse af 

INTERVIEW med Svend Brinkmann

 Når højskolen er sin 
opgave voksen, retter den 
individet udad mod kunsten, 
historien, naturen og fælles-
skaberne, og ikke indad mod 
sig selv.

Af Søren Eskildsen e´11 + f'12 og Jeppe Andersen '06
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selvudviklingsdiskursen og samfundsudviklingen . 
Det er jo to sider af samme sag . Man kan ikke sige, 
at den ene er årsag til den anden, og dermed kan 
man heller ikke sige, at den ene er vigtigere end 
den anden . Problemet er nok, at vi ikke bliver 
bedre mennesker af al den selvudvikling . Vi lærer 
i stedet, at vi selv er uhyre vigtige, vi lærer at dyrke 
selvet og sætte os selv i centrum . Vi lærer, at vi skal 
elske os selv . Men narcissister kan sjældent gøre 
noget godt for andre .

I Højskolebladet #1 2015 skriver du i en dialog 
med Lise Kragh Møller, at det må være ønske-
ligt at elske andre først, hvorefter man måske 
kan lære at elske sig selv hen ad vejen . Altså en 
modsigelse af ordsproget om, at man må elske sig 
selv, før man kan elske andre .   
Men kan man elske andre oprigtigt uden at elske 
sig selv? Det er idealistisk og flot at have som 

ambition at elske andre før sig selv, men kan det 
lade sig gøre?
Selvfølgelig kan man det . Ret beset mener jeg 
endda, at man i egentlig forstand slet ikke kan 
elske sig selv . At elske er at give sig hen til en 
(eller noget) andet i ubetinget hengivenhed . Og 
man kan ikke give sig selv hen til sig selv . At vi 
skal ”elske os selv”, mener jeg, er et af de værste 
udtryk for vores narcissistiske selvudviklingskult .

I en intern effektundersøgelse af vores højskole 
svarer 91 ud af 278, at “personlig udvikling” og 
“selvindsigt” er det vigtigste, de har taget med 
fra højskole . Dette er kun overgået af “venner” og 
“minder” . Gør vores højskole noget galt, når ingen 
nævner selvafvikling, eller at de siden højskolen 
har stået fast?
Det er ikke sikkert, at højskolen gør noget galt . 
Folk svarer jo ud fra de diskurser, der hersker i 
tiden, og forhåbentlig (og formentlig) mener 
mange af dem netop det, som jeg tidligere 
definerede som dannelse . Og dermed har 
højskolen løst sin opgave .

INTERVIEW med Svend Brinkmann
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   Ret beset mener 
jeg ikke, at man kan elske 
sig selv. At vi skal ”elske 
os selv” er et af de værste 
udtryk for vores narcissisti-
ske selvudviklingskult.



Højskolerne har ændret udsyn fra at 
være samfundsorienteret til at være 
kompetence- og individfokuseret. Men 
højskolerne bør rykke ved samfundet, så 
det bliver bedre – og ikke kun fokusere 
på at optimere individet til et samfund, 
som vi opfatter som urokkeligt, som det 
er.

Højskolen er en institution, der er helt unik for 
det danske samfund, og som i over 150 år har 
været en vigtig del af oplysningsprojektet . Høj-
skolernes oprindelige formål var primært at give 
datidens bønder indsigt i samfundsforhold . De 
skulle blive gode og oplyste statsborgere i ram-
merne af fællesskabet . I dag har mange højsko-
ler et stigende fokus på personlig selvudvikling 
og kompetenceskabelse . Denne udvikling er 
ikke anderledes på IHS . Dette fokus indikerer i 
mine øjne en dominerende samfundsdiskurs, da 
et højskoleophold er et aktivt og refleksivt til-
valg blandt unge . Selv i sabbatårene søger de 
unge at udfordre og realisere sig selv for at 
gøre sig mere attraktive for videre uddannelse 
og arbejdsmarkedet . Derfor må skolerne brande 
sig ved at tilbyde netop de fag og kundskaber, der 
er attraktive blandt de unge . Det har betydet en 

ændring, hvor stort set alle højskoler i dag 
tilbyder coaching, selvudvikling og lignende 
fag for at tiltrække de unge mennesker . Der er 
altså sket en ændring fra uddannelse af kritiske 
samfundsborgere med indblik i samfundsmæs-
sige forhold, til uddannelse af unge med fokus 
på kompetenceudvikling og selvrealisering . 

Det selvkritiske selvhjælpssamfund
Siden oplysningsprojektets fader, Immanuel 
Kant, har mulighederne for at lave samfunds-
kritik været støt stigende . Sociologen Rasmus 
Willig betegner dog dagens samfund som ’det 
resiliente1 samfund’, der er kendetegnet ved, at 
muligheden for at ytre sin kritik har ændret sig 
radikalt . Man kan umiddelbart mene, at kritikken 
aldrig har haft bedre vilkår end i vores samtid . 
Men ifølge Rasmus Willig, er kritikken ikke længere 
ekstrovert, men i langt højere grad rettet mod 
individet selv . 

Tag den legendariske tennisspiller John McEnroe . 
Han havde et ekstraordinært udadvendt 
temperament og var ikke bange for at ytre 
sin utilfredshed med omgivelserne, hvis 
spillet kiksede . Som et billede på ekstrovert 
samfundskritik stod dommeren, det larmende 
publikum eller de blitzende fotografer til mål for 
hans kritik, som symboler for strukturel urimelig-
hed . Dagens indadvendte kritik kan omvendt 
sammenlignes med den nutidige tennisspiller 
Mikhail Youzhny, der aldrig raser ud på omgivel-
serne, men lader sin egen krop stå for skud, som 
da han under en turnering slog sig selv til blods 
med sin ketcher .
Kritikkens u-vending kunne også eksemplificeres 
med, at mange unge i dag bruger meget energi 
på at forberede sig til uddannelse og arbejde (her-
under med kvalificerende højskoleophold) og alli-
gevel render ind i arbejdsløshed . Men i stedet for 
at pege på strukturelle problematikker og globale 
kriser vender de unge pilen indad og kritiserer sig 
selv . Diskursen synes at være ”dårlige” uddannel-
sesvalg eller manglende kompetencer . Strukturelle 
problemstillinger er dermed blevet individualiseret . 

Selvbearbejdelse er ikke kun blevet et vig-
tigt redskab inden for tennis . Selvhjælpsbøger 

Lad os ændre samfundet, ikke individet!
Af Karen Hauer Møller, E'11 F'12

1 . Resiliens kommer af det latinske ord ’resilio’, 

som betyder ”jeg springer tilbage”, der gen-

nem den psykologiske begrebsmaskine har fået 

sin nuværende betydning, med synonymer som 

hærdet, modstandsdygtig eller udholdende .
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er mere populære end nogensinde og en del 
af mange menneskers navigation gennem li-
vet . Denne form for selvhjælp forsøger at gøre 
mennesket resilient over for nutidens kriser og 
udfordringer . Gennem selvvalgte træningslejre 
arbejder individet med sig selv i forsøget på at 
blive konkurrencedygtig . Og brugen af coaches, 
mindfullnessterapeuter og psykologer – men 
også fitnesscentre og fysisk træning – er en tyde-
lig indikator på dette . Der trænes ikke i grupper, 
men individuelt, og den enkeltes kompetencer 
og præstationer er i fokus . Om det sker i fitnes-
scenteret eller hos terapeuten: Rækken af rum, 

hvor vi vender kritikken indad i stedet for at fo-
kusere på kritisable samfundsstrukturer, bliver 
større og større . 

Højskolerne skal optimere samfundet
Højskolerne (også på IHS) lægger ligeledes stor 
vægt på fag som coaching og individuel fysisk 
træning . Fra at være en bastion med fællesgym-
nastik, holdsport og samfundskritik er individuel 
kompetenceudvikling og jagten på beviser til 
cv’et et voksende fænomen på højskoler . Heldig-
vis er det stadig langt fra kun de fag og kompe-
tencer, eleverne tager med sig fra højskoleophol-

det, men derimod fællessang, fællesskab og nye 
perspektiver . Som IHS-mantraet siger: ”Vi giver 
eleverne, hvad de kom efter, og meget, meget 
mere” . For mig refererer ”meget, meget mere” 
til alt det, der ligger uden for de papirfaste kom-
petencer . 
Men det ændrer ikke på, at højskolerne på sin vis 
har fulgt den gængse samfundsudvikling frem 
for at skabe et modsvar til den konkurrencepræ-
gede uddannelsesdiskurs . Dette formentlig på 
baggrund af manglende elever og dermed i ren 
og skær overlevelse . Men uanset grunden bør 
højskolernes primære fokus – også promoverin-
gen af skolerne – være at rette individet mere 
udad mod samfundet inden for nogle kritisable 
strukturelle problematikker . Vi står over for vidt-
rækkende økonomiske og økologiske kriser, men 
disse forhold slipper stort set for kritik, hvis vi 
ikke passer på med at fastholde fokus på indivi-
dets udvikling .

Højskolernes relevans i det danske samfund er 
indiskutabel . Men højskolerne skal kunne bidrage 
mere til samfundsdebatten og ikke gemme det 
”meget, meget mere”, som er så unikt, væk bag 
coachingforløb og selvhjælpskurser . Højskolen 
skal stå fast ved det, den er bedst til: at skabe 
kritiske og reflekterede unge mennesker med et 
udadrettet syn!
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Jeg har mødt David, som flygtede til den 
anden ende af landet for at udvikle sig selv 
og slippe sine rødder. En kontrast til Svend 
Brinkmanns tanke om, at mennesket skal 
stå fast ved sine rødder.

Sneen daler foran shelterets åbning . En mørkhå-
ret dreng ligger i en slidt 
sovepose og kigger ud . 
Soveposen er foruden ham 
fyldt med gamle aviser og 
hø – et desperat forsøg på 
at holde kulde og vind ude . 
Han skælver, og tænderne 
klaprer, både hans fingre 
og tæer er følelsesløse . 

Endnu en søvnløs nat er i vente, da kulden er så 
ekstrem, at det er svært at få lukket et øje . Han 
dagdrømmer om en varm seng, en tyk dyne og 
en kærlig omfavnelse . 

David Nyborg Foster besluttede i 2013 at tage på 
IHS . Opholdet var en ny start på livet . En mulig-
hed for at slippe sine rødder og komme så langt 
væk som muligt . David havde brug for at komme 
væk fra sin ensomme verden . Hvor egne ben var 

alt, han havde haft at stå på, siden han som 10-
årig blev smidt på gaden af sin mor .

I flere år havde David levet af butikstyverier, 
og om natten sov han i sit kolde shelter . En 
dag, da han var 15 år, blev David fundet af 
Hells Angels . De tilbød ham kost og logi, på den 
betingelse at han begyndte at arbejde for dem . 
Uden noget alternativ blev David introduceret til 
et fællesskab fyldt med stoffer og alkohol, hvor 
han til sidst blev så presset, at han valgte at 
flytte tilbage i shelteret .

”Ved en grænsekontrol var jeg ved at blive 
taget for besiddelse af narkotika . Der fik jeg 
nok,” fortæller han .  

At få troen tilbage
På endnu en kold nat i shelteret besluttede 
David at starte i skole igen . En institution 
han ikke havde været en del af i seks år . Her 
mødte han Micky, en ældre fyr, som var gået 
ud af folkeskolen og boede på egen hånd . 
Micky tog ham til sig, og David kunne ikke forstå 
sit held . Han blev ved med at tro, at der måtte være 
sket en fejl . For hvem ville dog tage sig af ham?

”Jeg følte mig som et nul . Jeg var tom indeni og vid-
ste ikke, hvad der var galt med mig,” fortæller han . 

David kigger rundt i foredragssalen . Hænderne 
ryster, og hjertet banker . Alle øjne hviler på ham . 
Det er det mest grænseoverskridende, han 
nogensinde har udsat sig selv for . Det er en 
forårsdag i 2014, og David skal for første gang 
fortælle sin historie til de andre højskoleelever .

Han vil gerne, men han er hunderæd . Dog tænker 
han: ”Tør jeg det her, kan jeg udvikle mig endnu 
mere .”
Transformationen, han har gennemgået det sidste 
halve år på højskolen, er slående . David smiler for 
sig selv, da han tænker på det . For rundt om ham 
sidder hans venner . Noget han aldrig har oplevet 
før IHS . Og som han står der og kigger, mødes han 
af smil . Masser af smil fra alle hans venner . Han 
åbner munden, og ordene strømmer ud .

Men med ét går han i stå . Frygten i kroppen får 
ham til at løbe fra det hele og flygte ud af salen . 
Det gør ondt i David at vide, at der er øjeblikke 
i hans liv, der er for hårde at fortælle om . Øje-
blikke, hvor livet gik i sort . Som den dag, den sor-

e e e
Af Katrina Poulsen, elev 2013
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teste af alle, da Micky blev slået ihjel 
i Afghanistan .

Uden for salen prøver David at ryste 
tankerne fra sig . Hjertet galoperer 
af sted, men med skulderklap fra to 
venner falder han til ro . Sammen går 
de ind, og David fortæller, hvordan 
han efter chokket efter sin vens død 
besluttede at tage til Sønderborg . 
 
”Jeg bliver varm helt ned i lilletåen, 
når jeg tænker tilbage på den dag,” 
fortæller David .

At udvikle sig gennem fælles-
skabet
Det var en omvæltning for David at 
starte på højskolen . Han følte sig for-
kert, og de andre elevers problemer 
forekom ham minimale . Han var ikke 
vant til så mange mennesker, og det 
tog tid for ham at finde ro i fælles-
skabet . Men i faget ’Livsværdier’ fik 
han mulighed for at slippe sin fortid 
og vende den til en styrke . Den blev 

til en del af ham, som han brugte til 
at motivere sig selv .  

Efter næsten et år på IHS vendte Da-
vid snuden mod det sjællandske med 
en ny tro på sig selv og livet . Han vil 
nu ud og mærke og hjælpe andre, 
som er i samme situation . Drømmen 
er derfor at blive pædagog, selvom 
det kræver flere år på skolebænken 
og mere arbejde med sig selv . Han vil 
hjælpe folk med at få plantet nye frø, 
der kan hjælpe dem med at stå fast i 
en kaotisk og svær verden . 

”Jeg vil leve i nuet, ikke tænke på for-
tiden . Jeg vil give andre den chance, 
som jeg fik .” 

Løber lys fremtid i møde
Sveden løber ned ad Davids ansigt . 
Landskabet flyver forbi, solen bager . 
Benene har det nogenlunde, og på 
trods af de mange kilometer er de 
ved godt mod . Indeni er han varm 
af glæde og tilfredshed over at have 

nået sit mål om at løbe et halvma-
raton . Men som benene bliver trætte 
ben, føler han også en snert af en-
somhed . Han har tidligere på ugen 
ringet til sin mor og fortalt om løbet . 
Selvom det sikkert er et tabt slag på 
forhånd, så håber han inderligt, at 
han kan blive positivt overrasket .

Et skilt kommer til syne: 16 kilometer 
tilbagelagt . Skiltet bliver tydeligere 
og tydeligere, og pludselig går det 
op for David, at hans mor, morfar og 
mormor står ved skiltet . De smiler og 
hepper, og da han når frem til dem, 
omfavner de ham og kysser ham på 
kinderne . Hans mor visker i hans øre: 
”Du er så sej, jeg elsker dig . Løb nu 
i mål!” 

Og David løber i mål med det største 
smil plantet i ansigtet . 
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"Før Højskolen kunne jeg 
ikke gribe en bold. Nu  
griber jeg den hver anden 
gang."

Find det, du er god til www.hojskolerne.dk

- Merete Lundby Larsen, E'13 

Idrætsstuderende
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- Merete Lundby Larsen, E'13 

Idrætsstuderende
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IFØLGE FORSTANDERNE

For at blive klogere på, hvad højskolerne er for en størrelse, 
og hvordan de tackler samtidens tendenser, er en gruppe 
danske højskoleforstandere blevet stillet de tre spørgsmål:

Hvad er højskolens rolle i det danske samfund?

Hvad er god højskole for dig?

Hvordan ser Danmarks højskolemiljø ud om 10 år?

Her følger et uddrag af besvarelserne – læs dem i deres fulde 
længde på www .ihselev .dk eller ved at scanne koden her 
med din mobiltelefon . 

Af Mikkel Thorbjørn Mikkelsen 
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FORSTANDER 
RIKKE FORCHHAMMER 
KROGERUP HØJSKOLE

Hvad er højskolens rolle i det danske sam-
fund?

Højskolens rolle er primært at udvikle unge 
mennesker til selvstændige, nytænkende, 
kreative og modige mennesker og medborgere . 
Elever, der møder mennesker i øjenhøjde med 
rummelighed, fantasi og dannelse . Det gælder 
også de ældre borgere på vores korte kurser .

Hvordan ser Danmarks højskolemiljø ud om 
10 år?

Jeg tror vi fortsat finder mange, gode højskoler i 
Danmark om 10 år – en sådan god idé kan man 
ikke komme udenom . Jeg håber ikke, Danmark 

presser de unge yderligere til at komme hurtigt 
gennem studiet . Der skal være reflekterede og 
selvstændige unge, som højskolerne kan danne 
og udvikle på elevernes egne præmisser . 

Og vi vil få nye fag og områder – klima, im-
migration og verdens tilstand i det hele taget vil 
blive taget mere alvorligt, og her vil højskolerne 
spille en stor rolle . ”

FORSTANDER
CLAUS BOCK
HØJSKOLEN SNOGHØJ

Hvordan ser Danmarks højskolemiljø ud om 
10 år?

Højskolerne tilpasser sig den tid, de lever i . 
Nogle holder fast i at være “traditionel” høj-

skole, ganske som i dag . Det være sig idrætshøj-
skoler og “rigtige” boglige højskoler, som altid 
har været her .

Andre omstiller sig anderledes til ungdommen, 
lytter efter nye tendenser og strømninger hos 
de unge for at opdage, hvad der sælger billetter . 

Fælles for mange skoler vil nok være, at vi er 
modpol til tidens mere eller mindre stupide 
tendenser . Fx tidens krav om at være perfekt og 
altid på toppen, mens man mindst yder 115 % 
og meget lidt lytter til kroppen og sjælen, mens 
man er et stabilt aktiv for statens ønsker .

Højskolen vil også om 10 år være knudepunkt 
for synspunkter, der råber magthaver ret imod, 
samtidig med fortsat at være arnested for 
mange slags nytænkning, der beriger vores 
demokrati . Højskolerne vil med andre ord fortsat 
både gå foran samt bane vejen for andre og 
bedre måder at leve og være sammen på .

 . . .

en sådan god 
idé kan man ikke 
komme udenom.

vi er modpol til 
tidens mere eller 
mindre stupide 
tendenser
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FORSTANDER 
HENRIK LØVSCHALL 
IDRÆTSHØJSKOLEN ÅRHUS

Hvad er god højskole for dig?

Pauserne . Pausen er fordybelsens øjeblik, som 
Sartre siger . Og at skabe rum for positivt sam-
vær . Her møder man venner for livet . 

Man tør eksperimentere og leve livet ud . Man 
har det gode møde, den gode samtale . Man 
udfordres, træner, sveder – ja, man lever . 

AFGÅENDE FORSTANDER
BETINA MØGELTOFT CHRISTIANSEN
AALBORG SPORTSHØJSKOLE

Hvad er højskolens rolle i det danske samfund?

Højskoler er forskellige og bidrager forskelligt til 
samfundet . Naturligvis er der fællestræk, men 
også en stor diversitet . I øjeblikket oplever vi nok 
lidt, at eleverne rammes af et osteklokkesyn-
drom . Vi er meget optagede af at få omsat vision 
til strategi og konkret handling – så da vi er en 
idrætshøjskole (da vi talte med Betina Møgeltoft, 
var hun stadig forstander, red .) er visionen koblet 
til samfundsopgaver, der løses i idrætsforenin-
gerne . Det spændende er, i hvilken grad det 
lykkes at sende eleverne videre, så de gør en 
forskel . Først når eleverne bidrager til samfundet 
og til arbejdet i idrætsforeningerne, er vi kommet 
vores vision nærmere . 

Derfor vil vi over det næste år forsøge at 
afprøve metoder til effektmåling af ”at gøre en 
forskel” . Resultatet af målingerne skal anvendes 
til at udvikle den måde, vi laver højskole på, så 
vi i højere grad kan gøre en forskel i det danske 
samfund . Nogen vil beskylde os for at være 
fedtet ind i konkurrencestatens styringslogikker, 
men vi har på Sportshøjskolen brug for viden om 
effekten af vores arbejde, så vi på et kvalificeret 
niveau kan skabe engagerede, handlekraftige 
unge, der gør en forskel .

FORSTANDER 
OLE TOFTDAHL ANDERSEN
RY HØJSKOLE

Hvad er højskolens rolle i det danske sam-
fund?

Der findes én skole i hele verden, hvor man ikke 

Pauserne. Pausen 
er fordybelsens 
øjeblik

kan skabe engage-
rede, handlekraf-
tige unge, der gør 
en forskel

hvor man ikke 
spørger, hvad du 
kan
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spørger, hvad du kan, men hvor du kan finde ud 
af, hvem du er . Det var højskolens rolle, da den 
blev til, og det er egentlig vildt, at det stadig 
er det . Med fremdriftsreformer, adgangsbe-
grænsning til gymnasier og tekniske skoler og 
karakterkrav til næsten alt er højskolens rolle 
mere enestående, vigtig mulighedsfyldt end 
nogensinde . Det er fantastisk, at den findes, og 
at vi er enige om, at den skal være der .”

FORSTANDER
JØRGEN CARLSEN
TESTRUP HØJSKOLE

Hvad er højskolens rolle i det danske sam-
fund?

Jeg vil hellere svare på, hvad den bør være . 
Højskolen skal være samfundets samvittig-
hedsværksted . Netop fordi vi ikke er underlagt 

statslige diktater, er vi relativt frit stillet med 
hensyn til den måde, vi indretter skole, skoleliv 
og undervisning på . Der er dog nogle almene 
regler: undervisning af bred almen karakter 
(UBAK) . Det kan man så mene om, hvad man 
vil, jeg synes, det er lidt åndsvagt .

Men indtil nu har staten holdt sig på måtten i 
forhold til højskolerne, og det er en interessant 
konstellation, der er ret enestående i samfun-
det: En institution, hvor staten betaler halvdelen 
af omsætningen . Staten betaler, men bestem-
mer ikke – og det er netop det fine ved det .

Det betyder, at i den relative uafhængighed af 
hele den politiske ’good will’, som højskolerne 
har, er vi forpligtet til uafhængigt at vurdere 
kulturelle, politiske og økonomiske udviklings-
tendenser i samfundet . Samt hvilke værdier 
der er truet, hvilke menneskesyn der er på spil, 
osv . Det er det, jeg mener med samvittigheds-
værksted . På højskolen skal der være mulighed 
for fordomsfrit at drøfte, hvad meningen med 
Danmark er, og hvor skal vi hen .

Tilsyneladende er den højeste mening med 
Danmark at vi skal vækste . Det er, hvad alle po-
litikere siger: vi skal have flere arbejdspladser, 
vi skal have gang i økonomien, vi skal vækste . 
Det er selvfølgelig et fromt håb, men hvad vil 

vi egentlig med al den rigdom? Hvordan skal 
den fordeles? Hvordan skal vi tage vare på de, 
der ikke magter at klare det selv? Er menne-
sket bare en agent for udvikling – skal vi deles 
op i ydere og nydere, som det er en tendens 
i konkurrencestaten? Hvordan performer du i 
konkurrencestaten – hjælper du væksten på 
vej eller hæmmer den? De spørgsmål er det 
nødvendigt at sætte fokus på . Højskolerne er 
ikke det eneste sted, hvor man kan gøre det, 
men det er et oplagt et, fordi demokratiet her 
holdes levende . 

I den forstand forsøger vi at skabe rammer for 
selvstændig tænkning hos en række individer, 
der siger: ”Hvad synes jeg egentlig er godt?”, 
”Hvad synes jeg er skidt?”, ”Hvad synes jeg er 
retfærdigt/uretfærdigt?” Og: ”Hvor skal udviklin-
gen egentlig gå hen?” 

Højskolens rolle er at være samfundets samvit-
tighedsværksted . Her skal samfundet møde sin 
egen samvittighed – også den dårlige .

Her skal samfundet 
møde sin egen  
samvittighed
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IHS'ere til DHL stafetten

Beachvolley i Odense



Elevmøde 2015



Find din lokalkreds på Facebook – 
søg: ’IHS’ere i [by]’

Elevmødet 2016: 

29/4-1/5 (EKSTRA TIDLIGT!)

Beachvolley i 
Odense søndag d. 
13. december

- Find os på Facebook 

Er du jubilar i 2016? 

Saml dine venner med 

det samme!

Vestkredsfest 
i Aarhus marts: 
hold øje med 
Facebook! 
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