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elevforeningen, end der burde, hvilket jeg 
selvfølgelig beklager.

På samme arbejdsweekend fandt vi også 
en ny ”layouter” til vores elevskrift, da Per 
”Vemmelev” Thomsen (efteråret 2003/foråret 
2004) har påtaget sig denne udfordring, hvilket 
vi kan se resultatet af, når dette blad læses. Jeg 
er dog rimelig sikker på, at det ikke kommer 
til at gå ud over kvaliteten af Elevskriftet. At 
vi har fundet en ”layouter” til Elevskriftet 
betyder, at vi i fremtiden sparer ca. 12.000 kr. 
om året, hvilket selvfølgelig betyder meget for 
elevforeningens økonomi.

Til slut håber jeg at se så mange som muligt 
af jer til vores store elevmøde, som i år 
allerede ligge den. 6.-8. maj og allerede nu 
vil jeg opfordre jer til at komme til vores 
generalforsamling, der ligger over middag 
lørdag d. 7. maj (det er her I som gamle elever 
kan få indflydelse på elevforeningens og 
skolens arbejde).

Mange formandshilsner
Peter Sonne 

                                               - Peter Sonne
                                                Elevrådsformand

Jeg håber, at I alle er kommet godt igennem 
nytåret og er kommet godt i gang med 2005.

Imens jeg sidder og skriver denne artikel, 
bliver dødstallet ved med at stige fra 
naturkatastrofen i Det Indiske Ocean, her 
mellem jul og nytår. Samtidig lommer der flere 
og flere forfærdelige historier om tragedier, 
som har ramt folk, der har været på deres livs 
ferie eller om lokale mennesker, der har fået 
ødelagt hele deres eksistensgrundlag. Disse 
store ødelæggelser får mig til at tænke på, 
hvor meget man skal huske og lære at nyde og 
udnytte tilværelsen, mens man endnu har tid 

og om hvor skrøbeligt egentlig livet er. 
Samtidig minder det mig om, hvor godt vi 
har det her i Danmark, langt fra sådanne 
katastrofer og krige. Alligevel kan man, før 
man aner det, blive ramt af tragedier, som 
rammer ens nærmeste og forhåbentlig kan en 
sådan katastrofe i Asien, være med til at få 
øjnene op, så vi lever livet, mens vi har det. 
Denne naturkatastrofe har i hvert fald sat en 
masse tanker i gang hos mig.

Landsstævne
For snart 7 år siden, hvor jeg selv lige var 
stoppet som elev, blev hele min årgang, af 
højskolen, inviteret med til DGI’s landsstævne, 
som dengang blev afholdt i Silkeborg. Det 
var en fantastisk uge med først 3-4 dages 
”træningslejr” på IHS, og herefter 4 dage med 
fuld fart på stort set hele døgnet rundt. 
I slutningen af juni 2006 afholder DGI igen 
et landsstævne, som denne gang bliver holdt 
i Haderslev. Da det ligger i Sønderjylland, 
mener jeg, at det vil være naturligt, hvis IHS 
er meget stærkt og stort repræsenteret og 
ikke kun af årgangen, der kommer til at gå 
på skolen i foråret 2006. Derfor synes jeg, 
at elevforeningen skal på banen og være en 
del af landsstævneholdet 2006. Hvordan det 
praktisk kan lade sig gøre, vil elevforeningens 
bestyrelse og repræsentantskab, sammen 

med skolen, arbejde videre på. Jeg vil dog 
lige understrege, at det ikke kun behøver at 
være for de ”nye gamle” elever, men også 
for lidt ældre i f.eks. old boys-fodbold eller i 
senioridrætten (herunder crocket), som jeg ved 
vil blive rigt repræsenteret. 
Da jeg ved, at skolens personale arbejder hårdt 
på mange områder, vil der formentlig blive 
behov for personer, der kan være med til at 
arrangere og stå for de enkelte idrætsdicipliner 
i samarbejde med skolens lærere. Om vi 
kan komme på  ”træningslejr” på IHS inden 
landsstævnet, hvordan man tilmelder sig og 
hvad prisen bliver, vil der blive meget mere 
om i efterårets elevskrift, men hvid nogle 
er interesserede, er I meget velkomne til at 
kontakte undertegnede.

I midten af oktober valgte Thomas Flodin 
desværre at stoppe som kassér i elevforeningen 
på grund af manglende tid. Dette, samtidig med 
at vores arbejdsweekend blev flyttet fra oktober 
til november, betød, at Elevskriftet blev 
udsendt lidt sent i forhold tilhvad det plejer.
Heldigvis fandt vi, på arbejdsweekenden, 
den helt rigtige afløser for Thomas, da Helle 
Djernis (foråret 2003) sagde ja til kassérjobbet. 
Da hun først blev sat ind i dette job mellem jul 
og nytår, kan det have betydet, at der er gået 
lidt længere tid ved henvendelser til 

Forord af formanden
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                                             Michael Willemar 
                                            - Forstander

IHS – et sted der rykker!!!

I skrivende stund er det omkring nytårsskiftet, 
så jeg vil starte med at håbe, at I alle er 
kommet godt ind i det nye år. 
Det er genialt at være forstander på 
Idrætshøjskolen, med den bedste elevforening. 
Jeg har været på IHS omkring halvandet år og 
jeg synes jeg kender en masse af jer, der ikke 
har haft sin gang på IHS, mens jeg har været 
her. Det skal I have stor tak for.

Højskolerne har generelt ikke fået det 
væsentligt bedre – det er der nok mange 
årsager til. Noget af det bærer højskolerne 
med sikkerhed selv. Vi skal være dygtige til at 
tale de unges sprog og også med især MOR. 

Det bestræber vi os på, og jeg er sikker på, det 
giver pote.
Vi har iværksat mange ting det sidste stykke 
tid, blandt andet kan nævnes Huholt projekt 
ved Henning Lager, DBU træneruddannelse 
ved Ole Staun samt et fag som vi kalder TBU 
(træning, bevægelse og undervisningslære), 
som giver en masse af vores elever optimale 
studieforberedelser til bl.a. fysioterapeut, læse 
medicin, læse idræt, til sygeplejerske. Pia 
Brøgger har med entusiasme stået for faget.
Vi starter i det nye år en massør uddannelse, 
hvor eleverne kan blive diplomeret 
kropsmassør. Det gør vi i samarbejde med 
MUSCULUS, den skandinaviske skole for 
fysiurgisk massage – det glæder vi os meget til.

Vi har også fået en ny souschef, som hedder 
Michael Jensen. Han er en meget dygtig og 
engageret person, som jeg ser meget frem 
til at arbejde sammen med. Peter Andreasen 
har valgt andre græsgange på Sjælland som 
personalechef i Bilka. En tak skal lyde til Peter 
og held og lykke med det nye job.

Vi er i en situation, hvor vi skal stå fast med 
vores kvalitet og kompetencer samt troen og 
viljen til, at det er det rigtige vi gør (det ved 
jeg det er). Vi kan bryste os med, at vi er en af 
de højskoler, der faktisk har haft fremgang de 

senere år. Det betyder ikke vi skal falde i søvn, 
for så bliver vi overhalet. 

Kære elevforening – I er de allervigtigste!! 
Det er jer der anbefaler og sender i flertal de 
fleste af vores elever til IHS. Det skal I have 
stor tak for. 
Der er nogle af jer der virkelig yder et stort 
stykke arbejde. Det vil jeg i fremtiden gerne 
honorere – nærmere tilgår om det. 
Hvis nogle af jer kender til klubber/foreninger 
eller andet, så sig endelig til. Vi vil meget 
gerne sende klubben nogle brochurer eller 
lignende.

Jeg glæder mig til at se jer alle til elevmødet i 
2005. Jeg ved det ligger tidligere end normalt, 
men det er det eneste tidspunkt der rigtig 
matcher kalenderen.

Med venlige hilsener

Michael Willemar – Svanøe
Forstander
Idrætshøjskolen i Sønderborg

Forstanderens klumme
Det er specielt dejligt, at de har været på 
samme højskole, og endnu bedre er det, at det 
er IHS, hvor jeg selv var elev for mere end 30 
år siden.
Min ældste søn ringede hjem, ”mor skriv lige 
lidt om hvordan det er, at have haft os på IHS.”
Jeg havde talrige undskyldninger, men hans 
entusiasme fik lokket mig til det, selv om jeg 
tænkte hvilken interesse kan det have mellem 
alle de kloge ord i elevskriftet!
Han ringede fra et elevforeningsmøde, og 
på stemningen i baggrunden kunne jeg nemt 
associere mig tilbage.

Da han ville på højskole, måtte han selv finde 
stedet. Vi tog dog en tur forbi IHS. En dag 
med høj sol, blå himmel og skum på bølgerne, 
og så var det afgjort.
Det var herligt at køre ham derned og så håbe 
på, at han også ville få samme gode oplevelser 
med derfra.
Jeg er selv gennem årene kommet jævnligt på 
skolen til elevmøderne.
Når jeg træder ind på skolen, føler jeg mig 
næsten som en 18-årig, er i form og i raskt trav 
op over græsplænen, men vågner dog op til 
virkeligheden, når en frisk fyr råber – ”Der er 
sku en af de rigtig gamle!” 

Nu her sidste år var der kommet en ny 
dimission til, hvor de unge sagde hej, og 

hviskende sagde til side kammeraten, 
”det er Riis’s mor.”
Lørdag før jul var jeg nede for at hente 
min datter efter et afsluttet ophold. Det var 
slemt. Der var opbrud og afsked i luften. Fik 
selv samme klump i maven og genkendte 
fornemmelsen.
Det var nogle rødøjede damer og nogle 
sammenbidte mænd. Intet er forandret.
Det er dejligt at høre om deres ophold. Meget 
behøver ingen forklaring. Lærerne er skiftet ud 
(på nær Henning), men ånden er den samme.
Det at være sammen hele døgnet, på godt og 
ondt, så man føler, at man på et halvt år har 
mere til fælles med nogle højskolevenner end 
det 3 års gymnasietid gav. Jeg håber også, at 
det for mine børn vil være venner for altid.

Det er skønt som mor at få sangbogen bladret 
igennem - desværre ikke Højskolesangbogen 
- og få vist de sange, der blev sunget. At det 
betyder noget at sidde i flok og synge, selv i en 
MP3 tid er dejligt.
Jeg synes nok, de festede og drak lidt meget. 
Kan dog svagt huske” Spritteren”, manglende 
knæ i bukserne og Codymagnyl som 
supplement til morgenmaden tilbage i 72… 
Det er rart at høre om løbeture, Sdr. Skoven, 
Coopertest, foredragssalens umagelige 
klapsæder,

håndboldskader, kosten og chokoladekagen. 
Alle små ting bringer minder frem. Hvilken 
gammel elev kan ikke huske lugten i kælderen 
ved køkkenet?
Der er heldigvis også meget nyt, de fortæller. 
Valgmulighederne er utallige. Det synes som 
om, naturen og havet bliver brugt mere. Der 
bliver tilbudt idrætsgrene og fag, vi ikke 
kendte til.

Hvad er det nu, der er så godt ved den 
højskole?
Mit bud er, at hvornår i livet får man ellers 
lov til at afprøve noget af det, man aldrig i sin 
opvækst er blevet budt eller har haft mulighed 
for. Det behøver ikke at være maraton, det kan 
også være dans som fag, massage, sejlads, 
psykologi, osv.,
Alt sammen for fornøjelsens skyld, men mon 
dog det ikke har ændret og præget dybt inde.
Næste gang jeg deltager i elevmødet, skal 
jeg både holde øje med hvad min søn og min 
datter laver. 
Det bliver ikke nemt!!

Af Helga Riis foråret 1972. 
Mor til Rikke Riis efteråret 2004 og Rasmus 
Riis foråret 2003.

Det er dejligt at have to børn, der har været på højskole
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Weekenden efter drog nogle IHS’ere op til 
messe i Norge, mens vi var andre, som tog over 
til messen i Forum, København. Igen var der 
lidt nye folk med, og vi skulle nu stå den sidste 
prøve. Ikke alene var det den største af de tre 
uddannelsesmesser, men her ville vi også støde 
på en hel horde af rapkæftede københavnere, 
som ikke tager alt for gode varer. Heldigvis 
havde vi en lollænder med, der snakkede pænt 
sjællandsk, så hvis der opstod vanskeligheder 
med at forstå hinanden, blev problemet hurtigt 
løst (!) 

Ud over at alle de besøgende var imponerede 
over vores flotte stand, så var det også et 
stort trækplaster, at vi fremviste en video 
nede fra højskolen. Videoen var spækket med 
feststemning og godt humør. Efter besøget 
i Forum er der ingen tvivl om, at der også 
fremover vil være mange sjællændere at se i de 
sønderjyske skove og bakker. 

Det var en rigtig fed oplevelse at være med 
på messe. Selvom der selvfølgelig er meget 
arbejde ved det, så er der masser af plads 
til at hygge sig, og der er er en rigtig god 
stemning hele tiden – både mens vi er på 
messen, men ikke mindst i fritiden. Vi var 
ude at spise, gik i byen og besøgte en gammel 

IHS-elev i Fredericia. Det var også ret pudsigt, 
så mange gamle IHS-elever vi mødte på de 
forskellige messer, og de gav alle et suk, 
da de så billederne, som hang i vores stand. 
Det var tydeligt at mærke, at også de havde 
haft en oplevelse for livet nede på IHS. Hvis 
man ser på det, der var formålet med disse 
uddannelsesmesser, så er der ingen tvivl om, 
at det har været en succes. IHS er blevet mere 
kendt rundt omkring, og allerede nu har der 
været indskrevet elever på skolen som følge af 
messerne. Det er klart noget, man bør satse på 
igen, og det vil være en god idé igen at få gamle 
elever med til messerne. De kan om nogen 
fortælle om det søde liv på IHS…

Louise Buhr – forår 2003
Lars Dahl Lewalski – efterår 2003

Det er ikke nogen hemmelighed, at mange 
højskoler har haft lidt trange kår de senere år. 
Man har ikke formået at få så mange elever 
til højskolerne som ønsket, og dette gør sig 
også gældende for vores egen idrætshøjskole 
i Sønderborg. Der er kommet mange 
alternativer til det at gå på idrætshøjskole (bl.
a.idrætsefterskole, sportscollege), hvilket 
gør, at der er skarp konkurrence om de unge 
mennesker. Eksempelvis vælger en del at tage 
på idrætsefterskole i 8.-9. klasse og fravælger 
så et evt. højskoleophold senere. Desuden 
koster det jo også en del penge at gå på 
højskole, og tilskudsmulighederne fra staten er 
meget begrænsede, hvorimod der til en del af 
de andre tilbud er gode støttemuligheder. 

Hvad kunne der gøres for at gøre IHS mere 
synlig? I efteråret 2003 arbejdede man i 
lærergruppen meget på nye tiltag, som skulle 
lokke flere elever til idrætshøjskolen. En af de 
ting, der blev besluttet var, at IHS skulle vise 
fanen ved forskellige uddannelsesmesser rundt 
om i landet. Fredericia, Ålborg og København 
skulle i starten af 2004 være vært for hver 
deres uddannelsesmesse, og IHS købte en 
stand på hver af disse. Desuden valgte man 
også at drage til messe i Norge for at lokke de 
norske gutter og jenter til det sønderjyske. 

En weekend midt i januar ’04 var de 
udsendte fra IHS klar til at kapre nye elever i 
Fredericia. Vi var et team bestående af nogle 
gamle IHS-elever og et rutineret medlem 
af skolens lærerstab. Ingen af os havde før 
prøvet at stå på en sådan messestand, så 
vi var naturligvis en smule nervøse, da det 
væltede ind med nysgerrige unge mennesker i 
den store hal. Ville vi være i stand til at sælge 
ånden fra IHS, så andre ville blive overbevist 
om, at et ophold på vores idrætshøjskole er 
det fedeste i verden?! Det gik op for os, at 
mange af de besøgende var lige under vores 
målgruppe rent aldersmæssigt. Vi ville jo 
gerne have elever, som kunne starte inden for 
et halv til et helt år, og det er lidt svært, hvis 
man kun er 14-15 år gammel (man skal jo 
helst være 17½ for at starte på en højskole). 
Men vi blev hurtigt enige om, at det måske 
ikke var så tosset en ide, at sælge IHS til 
denne aldersgruppe også. Når de nu havde 
hørt om skolen, kunne det tænkes, at de 
vælger et ophold der efter eks. gymnasium. 

Vi fik da også besøg af en del unge, som 
kunne være potentielle elever i en nær 
fremtid, og alle virkede meget interesserede 
i, hvad vi fortalte om det at være elev på 
IHS. Det var tydeligt, at der var mange 

sportsinteresserede unge, som ville være 
fantastiske at få ned på skolen. Vi fandt også 
ud af, at det var en rigtig god ide at fedte 
ekstra meget for de forældre, som var med 
deres børn på uddannelsesmesse, for er mor 
og far først overtalt, så er det med pengene 
ofte ikke en hindring. Efter weekenden 
havde vi en god fornemmelse, og vi syntes, 
at vi var blevet ret gode til at bringe noget af 
IHS’ stemning ind på vores få kvadratmeter 
messestand. Vi følte os nu godt rustede til de 
to andre messer i Ålborg og København.

Nordjyllands idrætshøjskole i Brønderslev 
har et ret godt tag i de nordjyske unge, så vi 
vidste, at vi skulle være skarpe på messen 
i Ålborg kultur- og kongrescenter. Selvom 
der var lidt udskiftning i bemandingen, faldt 
nordjyderne også for vores fortryllende 
ord om IHS, og vi fik rigtig meget positiv 
respons. Det ville jo også være rart at få 
nogle flere nordjyder ned til Sønderborg, 
da nordjyder jo er nogle dejlige mennesker! 
Lørdag aften blev der da også tid til en lille 
bytur i Jomfru Ane gade, hvor mange fra 
de forskellige messestande fik sig en lille 
en til halsen (ja nogen fik vidst mere end en 
enkelt…smil….).

På uddannelsesmesse med IHS
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Traditionen tro tilbyder IHS, igen i år, på mange forskellige ugekurser for folk i alle aldre.

23.–28. marts. Argentinsk tango
Der vil blive undervist i argentinsk tango på 3 niveauer: Begyndere, let øvede og øvede.

19.-25. juni. Musik, fis, hop og spring
Et kursus for familier med børn fra 0-8 år. Temaet i år er magi og trylleri og der er igen rig mulighed for aktiviteter sammen og hver for sig. 

26. juni-2. juli. Dans 1
For alle der bare ikke kan sidde stille til god musik. Der vil være undervisning i mange forskellige danse, samt andre fag.

3.-9. juli. Dans 2
Et kursus, der henvender sig til samme målgruppe som til Dans 1. Her er dog en variation i udvalget af danse og bifag.

10.-16. juli. Familiekursus
For familier med børn fra 4 år og frem. Kurset er allerede optaget.

17.-23. juli. Golf.
For begyndere og øvede. Kurset henvender sig hovedsageligt til de 40-60 årige, da kurset løber af stablen samtidig med kurset: ”Midt i livet”.

17.-23. juli. Midt i livet
En uge, for de 40-60 årige, med masser af frisk luft, motion, og samtaler om fælles livsvilkår. Kropslige og intellektuelle udfordringer.

24.-30. juli. Volleyball
En uge for begyndere og øvede volleyspillere. Både beachvolley og indendørs.

Læs mere om ugekurserne på www.ihs.dk eller bestil brochurer via telefon.

Korte kurser – forår og sommer 2005

                                             

Michael Jensen
- souschef

Godt nytår 2005 til Jer alle sammen.
Som HELT ny souschef på IHS vil jeg gerne 
benytte lejligheden til at præsentere mig selv.
I skrivende stund, her mellem jul og nytår, 
har jeg endnu ikke så forfærdelig mange 
oplevelser fra jobbet at skrive om, idet jeg 
officielt først tiltræder den 3. januar.

Jeg har dog, inden jul, haft lejlighed til at 
være sammen med skolens medarbejdere og 
lærere ved planlægningen af det kommende 
forårshold. Og det er tydeligt for mig, at såvel 
skolen som dens medarbejdere og lærere 
emmer af god energi.

Endnu en soldat på IHS.
Jeg kommer fra et job som kaptajn i hæren, 
hvor jeg senest var chef for en eskadron i 
Holstebro. Jeg er uddannet idrætsofficer, og 
har været idrætslærer på Hærens Officersskole 
i to år. Som aktiv har jeg dyrket både 
håndbold og fodbold, og senest militær 
femkamp (skydning, forhindringsbaneløb, 
håndgranatkast, svømning og terrænløb), 
orienteringsløb og adventurerace. 

Nye udfordringer i hjemlige omgivelser.
Jeg kommer oprindeligt fra Sønderborg, 
hvor jeg gik på Sønderskovskolen og 
Amtsgymnasiet, inden jeg flyttede fra byen 
som attenårig. 
Derfor var det heller ikke svært for mig, at 
tage beslutningen om at søge jobbet. Jeg 
VED nemlig hvilke fantastiske kvaliteter 
IHS rummer. 
Som I sikkert også kan se på mit smil, så 
glæder jeg mig fantastisk meget til de nye 

udfordringer og oplevelser, som jeg ved både 
skole, lærere og såvel nye som gamle elever 
vil give mig.  

Sammenhold og teamwork.
Skolens medarbejdere og lærere har taget 
fantastisk godt imod mig, og jeg føler et 
rigtig godt sammenhold. At skolen har en 
elevforening med ca. 1200 medlemmer, vidner 
om, at skolen gør noget godt, giver gode 
oplevelser og erfaringer, og om et fantastisk 
teamwork blandt ALLE involverede, både 
medarbejdere, lærere, nye og gamle elever.

Jeg glæder mig meget til at møde mange af Jer 
til elevweekenden i maj.

Med venlig hilsen

Michael Jensen 

Ny souschef på IHS
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Det er d. 6. november. Det er vindstille, solen 
står højt på himlen og den friske efterårsluft 
blandes med forventningens glæde. Forude 
venter er dag med stor gensynsglæde og 
samvær med mennesker af stor betydning. 
Turen går mod Odens…
Vi mødes på universitetet. Hallen er fyldt med 
både nye og gamle ansigter, stemningen er høj, 
alle er her for samme formål - vi skal hygge os, 
og mindes de gode tider på IHS. Glæden ved 
at gense venner og veninder fra hele landet er 
stor, snakken går og rummet fyldes hurtigt med 
latter og højs stemmer. Den store afstand der 
til daglig adskiller venskaber gør ikke, at der 
opstår en pinlig stilhed. Man falder hurtigt ind 
i sin vante rolle og ordene flyver, som boede 
man stadig dør om dør.

Med højt humør og stor forventning til hvad 
der nu skal ske deles den store forsamling. 
Hockey eller balleball? Mit valg faldt på 
hockey. Efter et par omgange med stor 
entusiasme og mindre seriøsitet samles vi alle 
igen. Spændingen øges - hvem er den kendte 
landsholdspiller, som vi er blevet lovet skal 
undervise os?! Vi sidder i en halvcirkel og 
lytter til en mand med sønderjysk dialekt, 
fortælle om nævebold, som er en sport der 
minder meget om volleyball. På nuværende 
tidspunkt er vi klar til at bruge noget energi 

og udnytte den dyrebare tid vi har sammen, 
så historien bag sporten falder lidt til jorden. 
Men vi morer os over mandens tydelige accent 
og hans kærlighed til denne sport. Vi får vist 
og afprøvet nogle teknikker der gør, at vi kan 
udøve sporten, og efter nogen tids spil kalder 
badet!

Bagagen pakkes, bilerne fyldes op og vi kører 
mod kollegiet. Skrå vægge, dæmpet belysning 
og sagte stemmer - lokalet er helt perfekt. Vi 
går til bords. Selskabet nydes, mens maverne 
rumler. Vi ser på maden foran os. Helstegt 
pattegris!  Nogle væmmes ved synet af det 
stegte grisehoved, der ligger med stirrende 
øjne, andre tager udfordringen op og smager 
på ører, tæer m.m. Maden smager fantastisk 
- trods alt - og det er bestemt ens egen skyld, 
hvis man går sulten fra bordet. Stemmerne 
bliver højere og fylder rummet. “Hvem har den 
længste?”, “Hvem får den hurtigst op at stå?” 
og “hvem sutter bedst?” Disse spørgsmål og 
mange andre lægger op til den quiz, der nu skal 
foregå. Forrygende måde at samle selskabet på. 
Der grines, heppes og klappes.
Timerne går, diverse spil sættes i gang og 
øllerne hældes ned. Der snakkes rundt om i 
krogene og danses på det beskedne dansegulv. 
Jukeboxen der sender musik ud i lokalet, er en 
fantastisk ide - den indeholder alle tænkelige

Vestkredsarrangement i Odense
 numre, der minder om det søde højskoleliv. 
Disse sange er med til at fuldende en, i forvejen, 
fabelagtig dag.
Det bliver sent. Kroppene udmattes, om det 
udelukkende skyldes alkohol, er vist op til den 
enkelte. Nogle tager i byen og afslutter aftenen 
dér, andre vælger at tage den lange vej hjem. 
Borde, lænestole, sofaer og gulve tages i brug, 
og fungerer på nuværende tidspunkt fint som 
sovepladser.

Hovedet dunker, øjnene svier og kroppen er 
tung. Det er lyst. Meget søvn er det ikke blevet 
til, men rengøringen kalder. Gulvene skrubbes, 
toiletterne renses og  møblerne sættes på plads. 
Bilerne pakkes. Der tages afsked med forvisning 
om, at næste gensyn ikke varer længe. Der gives 
knus og klem. Bilen sætter kursen mod Århus 
- nu skal vi hjem. Det er lidt trist, men alting har 
en ende og med tilbageblik på den forgangne 
dag, ser det ikke sort ud. Det var en dag fyldt 
med gensynsglæde, latter og gamle historier. 
Man kan ikke sige andet end, at arrangørerne har 
gjort et stort pg flot stykke arbejde. Jeg ser frem 
til godt samarbejde. Som der står i invitationen, 
så er the 6. of november a day to remember!

Sandie Carlsen, Efteråret 2003
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Hånd i hånd
Vi har brug for en højskole, som er i kontakt 
med de unges virkelighed, og det får vi 
ved at åbne for, at højskolen bl.a. bliver en 
kompetencegivende institution. Jeg er tro med de 
traditionelle højskoledyder, men ønsker at tilføre 
højskolen noget mere – de sociale kompetencer, 
som højskolen bibringer sine elever, er i 
allerhøjeste grad karriereforberedende. Nu 
mangler vi blot, at også det faglige indhold 
af et højskoleophold kan få samme sigte. Det 
vil derfor være en stor fordel, hvis de unge får 
muligheden for at kunne meritoverføre dele af 
deres højskoleophold.

Fjumreåret er nyttigt og udviklende for de unge, 
men bør bruges konstruktivt – eksempelvis på 
en højskole, som tilbyder studieforberedende 
fag. Det er ikke i modstrid med højskolens 
værdigrundlag, for uddannelse og dannelse kan 
sagtens gå hånd i hånd

Højskolerne kan hjælpe de unge til et 
afklaret studievalg.

”UNGDOM ER andet end uddannelse”, 
skriver Sanne Stephansen, der er talsmand for 
bevægelsen Tid til Ungdom, i et debatindlæg 
i JP 18/12. Hun fremhæver værdier af et 
”fjumreår” og afviser Højskoleudvalgets 
forslag om, at højskolen fremover skal have 
mulighed for at tilbyde kompetencegivende 
undervisning såsom HF-fag.

Sanne Stephensen underbygger sit synspunkt 
ved at henvise til en rundspørge til et udsnit af 
landets højskoler, som viser en klar modvilje 
mod at tilbyde HF-fag.

Jeg er enig med Sanne Stephansen i hendes 
påstand om, at fjumreår har værdi for de unge, 
fordi de udvikler modenhed og selvstændighed 
– egenskaber, som er nødvendige for at træffe 
velovervejede studie- og erhvervsvalg.

Begejstrede elever
Ikke desto mindre tilbyder Idrætshøjskolen 
i Sønderborg med stor succes 
uddannelsespraktik og undervisningsforløb, 
som minder om dem, de unge møder på de 
videregående uddannelser.

Det sker bl.a. i faget ”træning, bevægelse og 
undervisningslære” (TBU), som indeholder 
elementet fra fag på hhv. fysioterapeut- og 
idrætsstudiet. Eleverne er begejstrede, fordi 
de forberedes til at vælge uddannelse på et 
oplyst grundlag. Fagene er prøvefri og endnu 
ikke meritgivende, men hjælper blot de unge 
til at foretage et velovervejet studievalg 
– et valg, som ofte er mere holdbart end 
hos unge, der begynder direkte på deres 
uddannelse og derved reducerer frafaldet 
senere i uddannelsesforløbet. Også set fra 
en samfundsøkonomisk betragtning kan et 
fjumreår på Idrætshøjskolen i Sønderborg 
derfor vise sig at være en god investering!

Kritikere vil sikkert indvende, at et 
undervisningsforløb som TBU forudsætter 
en homogen elevgruppe og dermed reducerer 
højskolen til ”4.g”, men det er ikke tilfældet. 
Undervisningen er overvejende praktisk 
betonet og er baseret på teamlæring, hvor 
alle hjælper hinanden med at lære – bl.a. 
ved at give feedback på holdkammeraternes 
præstationer.

Ikke desto mindre kan de enkelte elever 
opnå store faglige fremskridt i løbet af et 
højskoleophold, fordi læringen finder sted i 
trygge rammer. På højskolen er der ikke et 
modsætningsforhold mellem det sociale og 
det faglige, men de er derimod hinandens 
forudsætninger. Det er netop højskolens 
særkende, og derfor vil den altid adskille sig 
fra uddannelsesinstitutioner.

Værdifuldt fjumreår
Elevforeningens repræsentantskab ønsker at prøve at skabe en debat i Elevskriftet, så har du noget du kunne tænke 
dig at debattere i Elevskriftet om hvad der f.eks rører sig på højskolerne generelt og/eller bare på IHS, er du mere end 
velkommen til at skrive et sådan indlæg også til Elevskriftet.
Vi har i dette Elevskrift valgt at trykke vores forstander, Michael Willemar-Svanøes, indlæg i Jyllandsposten d. 4. januar 2005

Jubilæumsarrangement 
fredag d. 6. maj 2005 på IHS for:

5 år Forårsskolen 2000
 Efterårsskolen 2000

10 år Vinterskolen 94/95
 Sommerskolen 1995

25 år Vinterskolen 1979/80
 Sommerskolen 1980

40 år Vinterskolen 1964/65
 Sommerskolen 1965

50 år Vinterskolen 1954/55
 Sommerskolen 1955

Jubilarer 2005   5
10
25
40
50
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Jeg håber med denne åbne overskrift, at have 
pirret din nysgerrighed i en sådan grad, at 
du fristes til at læse videre. Måske for at få 
svar på hvem jeg er, og hvorfor jeg stiller 
netop dét spørgsmål. Måske fordi du sidder 
med elevskriftet i hånden og trofast læser alle 
artikler. Måske fordi du tror, der er tale om en 
efterlysning, eller måske fordi du sukker efter 
en artikel, som netop rammer ind i hjertet af, 
hvordan du husker dit ophold på IHS.
Uanset grunden, håber jeg du læser videre. 
For jeg har en bagtanke…

Der har gennem den seneste tid været en 
sund debat i elevforeningen om den fortsatte 
udvikling af det flotte elevskrift. Denne debat 
har rejst flere spørgsmål, hvoraf nogle er 
besvaret i den spørgeskemaundersøgelse, som 
elevforeningen har foretaget.
Denne artikel er en konsekvens af ét af de 
svar.

For det viser sig, at selvom elevskriftet 
indeholder mange spændende, sjove og 
forskellige artikler, så har de alligevel noget 
til fælles: De er skrevet af nuværende eller 
”nyligt fratrådte” IHS-elever. Der er meget 
langt imellem artikler, skrevet af ”den gamle 
garde”. Og det er synd - for alle.

Som relativt ”nyligt fratrådt” – jeg var på IHS 
forår og efterår 2003 – begynder jeg så småt 
at erkende, hvad eleverne på forår og efterår 
2004 længe har vidst; IHS er ikke længere 
min….
Jeg ser stadig en masse af de dejlige 
mennesker, som gik på min skole 
dengang, og det er rigtig dejligt. Men 
”højskolefornemmelsen” (jeg kan ikke 
beskrive det bedre, men du ved uden tvivl 
hvad jeg mener) er ikke længere helt inde 
under neglene. Fællesskabet er blevet et andet, 
og mit ophold på IHS kommer ind i en anden 
dimension – en dimension som jeg har fælles 
med endnu flere end dem, der gik på IHS 
sammen med mig: Den historiske….

Og det er hér, at DU kommer ind i billedet ! 
Igennem aktiv deltagelse i elevskriftet – og i 
elevmødet for den sags skyld – er du med til 
at sætte vores individuelle oplevelser ind i et 
større og fælles perspektiv.

Og nu nærmer vi os pointen med denne artikel. 
Min bagtanke…

Jeg vil gerne opfordre ”den gamle garde” til 
igen at ryste med sablerne – eller pennen…
Skriv om hvad der rør sig i dit liv nu, hvad 
IHS har betydet for dig, hvad du synes om 

ryge- og alkoholpolitikken på IHS, hvad 
højskolerne skal gøre for at overleve, eller 
fortæl en anekdote fra dit ophold. Fortæl om 
hvordan det er at blive ældre, fortæl om dit 
barn eller barnebarn, som lige er kommet hjem 
fra IHS. Fortæl om en idrætsoplevelse du har 
haft …

Fortæl det, fordi elevskriftet læses af alle 
aldersgrupper og skal være vedkommende 
for alle aldersgrupper. Fortæl det, fordi DU er 
en del af vores fælles historie på IHS. Fortæl 
det, fordi du har lyst. Eller som min tidligere 
maraton-træner sagde:” Gør det fordi du kan. 
Der er så mange i verden, der ikke kan…”

Hvis du har mulighed for det, så send dit 
indlæg på en e-mail til redaktionen (se 
deadline og e-mailadresse andetsteds i dette 
elevskrift). Hvis du ikke kan, og ikke kender 
nogen som kan, så send det som almindeligt 
brev til nedenstående adresse (husk at skrive 
afsender på). Så sender jeg det videre som e-
mail til redaktionen.

Med venlig hilsen
Jens Chr. Vølver
Katrinebjergvej 96
8200 Århus N

Hvad laver du?

Det summede af glæde og idyl, da vi mødtes til østkredsens 
arrangement en dejlig sommerdag i august. Ikke et øje var tørt 
under velkomstseancen i fælledparken. IHS’ere fra nær og fjern 
dukkede op i bedste kolonihave-stil, idet temaet var MORMORS 
KOLONIHAVEHUS. De skønne afslappede søndagsskørter, piben 
i mundvigen og kasketten som skygge for solen matchede fint det 
kippende rød-hvide dannebrog i baggrunden. 
På det økologiske grønne græs (med højst upassende og ikke spor 
idylliske huller fra folks engangsgrill) spillede vi rundbold og hyggede 
os efter kagen (slurp!!) med en omgang KUBB.
Herefter gik turen til lægeforeningens kollegium til fods og på cikel. En 

ganske fortrinnelig middag ventede der her de vidunderlige mennesker 
(for således siges det om mennesker, som har gået på IHS).
Under middagen (hvor vi fik karry-sild og dild-sild og leverstohej……. 
og chili con carne og guacamoles og husk der skal surt til……) var der 
årgangspræsentation. Elever fra 94/95 var de ældste i kolonihavehuset, 
hvilket blev opfuldt af klapsalver og ganske brugbare informationer at 
møde hinanden med senere på aften!! 
Vi fik alt i alt malet et fint billede af en smuk aften med højt humør, 
røverhistorier og nydelige par på dansegulvet.

Mette Gars

Et smukt syn!
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Langeland har de smukkeste piger!
8 dage på langeland! Det var fantastisk, hårdt, 
sjovt, vådt, solrigt, godt for ryggen (for vores 
”kunder”), men mest af alt godt at se hinanden 
efter en måneds tid væk fra IHS.  Jordan, Rune 
og Peter A. startede med de nyudklækkede 
pedeller, Ullerslev og ..... Betina lørdag d. 24 
Juli på IHS med pakning af alverdens grej, 
inklusiv en stor trampolin og en madras fra 
”the love shack”. Jordan fik spændt det godt 
fast på sin fars buggytrailer, men måtte dog 
allerede i Aabenraa købe ekstra tovværk for at 
holde den flyvende madras på plads. 

I løbet af søndag, mandag og tirsdag ankom 
resterne af ”Festivalbanden”, og der kom fuld 
gang i forretningen. Vi havde forberedt os godt 
med beachvolley og futsal, men det var kun 
trampolinen og massage-boden der kom gang 
i. Der var til gengæld også gang i den. Der var 
konstant kø ved trampolinen, og efterhånden 
måtte vi booke tider flere dage frem, for at få 
massagen til at glide. Børnene på Langeland 
var vilde med vores trampolin og ikke mindst 
vores elskede formand Helle, der styrede 
tiden og sikkerheden med hård hånd. Det med 
sikkerheden var nok vores vigtigste opgave. 
Vi talte ofte om, at Anker nok ville ha krum-
met alle sine ti tær, hvis han så hvordan folk 
hoppede uden grundlæggende undervisning, 
og faldteknikker. Allerede om søndagen talte 

vi om, at lave odds og små puljer, på hvornår 
nogen brækkede noget eller på anden vis skad-
ede sig selv. Det blev dog aldrig til noget med 
odds og puljer, men det var heller ikke nødv-
endigt. For ud over et par unge knægte, der tog 
den med hovedet først ud over trampolinen og 
ned på den store madras, skete det ikke noget. 
Vi var da også altid 4 årvågne IHS’ere til at 
tage fra ved kanten af trampolinen. Præcis som 
Anker har lært os i alsidig idræt.

I massage-boden gik det lidt sløjt i starten. 
Men med solen om mandagen kom kunderne 
også. Rygtet om god, billig massage bredte sig 
hurtigt rundt på festivalpladsen og som nævnt 
ovenfor, måtte vi booke tider dage i forvejen. 
Fredag formiddag havde vi alt udsolgt indtil 
lørdag kl. 20:00, og vi måtte vi lukke for boo-
kningen. Det afholdt dog ikke festivalgæsterne 
for at vente på evt. huller eller afbestillinger i 
tidsplanen. Der var succes, men man må også 
sige at vores klientel var alsidigt, både hvad 
angår alder og kropsbygning. Fælles for dem 
alle var dog, at de var på festival. Nu er det jo 
ikke alle der lige når et bad hver dag sådan et 
sted, og som Nis sagde: ”Så er det ret ulækkert 
når massagecremen viser sig som brune bølger 
hen over ryggen på folk”. vi klarede den 
dog, og jeg tror at Rune, Nis og Anne Mette 
fortjener en udmærkelse for deres arbejdsom-

hed og evige vilje til at møde præcis kl. 10:00 
– ja faktisk gerne lidt før. 

Vores dage gik slag i slag med åbent på tram-
polinen og i massagen fra 10-14 og igen fra 
16-20. vi nåede lige at få frokost ind imellem 
og en enkelt dag nåede vi også Nik og Jay på 
store scene. Fantastisk oplevelse –POP POP! 
På job i vores stand, holdte vi vagt ved tram-
polinen, masserede, havde lidt vandkamp og 
nød solen. Arbejdsdelingen var meget naturlig 
og vi skiftede ud efter behov. Men møder i 
Peter A. inden længe, vil i opdage at han har 
hvide streger omkring øjnene. De er kommet 
fordi staklen måtte knibe øjnene sammen for 
solen under avislæsningen. Han havde en hård 
uge, den gamle. Men vi nød alle at være sam-
men med ham alligevel.

Efter klokken 20 var det tilbage til lejren, og 
nyde festival livet på IHS manér. Den stod på 
slots og andet godt fra vodka klovnens indkøb. 
Da vi var crew på festivalen fik vi dagligt tre 
retter mad og lidt fadøl backstage i madteltet. 
Efter koncerter om aftenen var det også der 
vi mødtes til fadøl, dans på bordene og blå 
mærker og hævede fødder, når nogle faldt ned 
fra dem. 

Ellers er der mange gode minder tilbage at 
huske fra Langeland. Kim Larsen, vandkamp 
omkring trampolinen, Sanne Salomonsen, 
Frank, Ullerslev, Helle og Kristian ”i søgelyset” 
fredag aften, Nik og Jay, vores nabo, som 
syntes: ”det er sgu for meget når i begynder at 
sætte teltene op under hinanden”, Mormor, som 
kom som den sidste, men hun kom jo heller 
ikke til foredragene så man kunne ikke forvente 
andet, Runes pistolleg med gerlev og meget 
mere.

Tak for en fed uge og en god festival – GET 
SOME BALLS to play with!

Festivalbanden var i år: Randi, Frank, Betina, 
Nis, Marie-Louise, Rune, Helle, Kristian M, 
Anne Mette, Claus Jordan og Peter Andreasen.

Kristian F. Munksgaard.

H
U

SK
!

H
ar du fået 

ny adresse, så 
venligst send 

denne kupon til 
Peter Sonne eller 

em
ail: 

peter.sonne@
 

m
ail.tele.dk

N
avn: 

Evt. tidligere navn: 

N
y adresse: 

 Post nr.:          B
y: 

Å
rgang: 

Evt. m
eddelse: 
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Fra Redaktionen
Her har du chancen for at komme 
med en tanke, oplevelse eller andet, 
du synes, andre gamle IHS’ere skal 
høre. Vær med til at gøre VORES 
elevskrift endnu bedre og endnu mere 
sjovt at læse.

Vi er også meget interesserede i at 
låne nogle billeder, ikke mindste fra 
de nyeste årgange. Så send dem en-
delig (online eller pr. post – adresser 
står på s. 3), alt billedmateriale kan 
anvendes i elevskriftet.

Send venligt materiale pr. e-mail, 
med pc-diskette eller et print via 
posten. Alt billedmateriale sendes 
selvfølgelig retur, husk blot at mærke 
det med navn og adresse.

Med venlig hilsen
Elevskriftredaktionen

                                            Helle Djernis
                                            - Kasserer

I efteråret 2004 skulle der vælges en 
ny til posten som kasserer/sekretær 
til afløsning efter Thomas Flodin. Jeg 
havde tidligere selv tænkt, at jeg gerne 
ville ”være mere med” i foreningen, 
og da så chancen kom, var det bare 
om at gribe den! Det skal så lige 
siges, at der altså ikke var langt fra, 
at jeg fortalte én af medlemmerne i 
repræsentantskabet, at jeg overvejede at 
stille op, til at formanden og resten af 
repræsentantskabet var vidende om dette, 
og hermed var jeg praktisk taget valgt! 
Der blev altså ikke noget kampvalg…
Jeg hedder Helle Djernis, er 22 år 
gammel og var elev på IHS i foråret 

2003. Nu bor jeg i smilets by Århus, hvor 
jeg læser jura på 4. semester. Jeg er rigtig 
glad for studiet, men er endnu ikke klar 
over i hvilken retning, det skal forme 
sig. Det er mange muligheder, og indtil 
videre har jeg kun obligatoriske fag, så 
jeg vælger i hvert fald ikke noget fra!
På jurastudiet er det jo ikke ligefrem 
de økonomiske færdigheder, der 
lægges vægt på, så jeg starter noget 
på bar bund, hvad regnskaber angår. 
Tæller erhvervsøkonomi på c-niveau i 
gymnasiet…? 
Dog er jeg overbevist om, at jeg nok skal 
få det hele lært. Tidligere kasserer Nanna 
Iversen har været så sød at sætte mig ind 
i det hele og vil også hjælpe mig med 
at få regnskabet færdigt til foråret. Jeg 
vil godt love at få styr på finanserne og 
glæder mig meget til at komme i gang 
med arbejdet. 

Og husk, PBS er en god ting!

Med venlig hilsen

Helle Djernis
(Adresse m.m. findes bagerst i bladet)

Ny kasserer

Galleri efterår 2004
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19. marts 2005
Vestkredsarrangement

6.-8. maj 2005
Elevtræf

Uge 25-30
Ugekurser (se s. 10)

14. august – 17. decem-
ber 2005
Efterårsskole 2005

27. august 2005
Østkredsarrangement

8. januar – 29. april 
2006
Forårsskole 2006

Deadline for næste 

elevskrift: 
 1. juli 2005

H U S K !
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Dagsorden:
1) Valg af dirigent, referent, stemmetæller
2) Formandsberetningen
3) Regnskab og budget
4) Fastsættelse af medlemsbidrag
5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.
7) Evt.

1) Dirigent: Mette Emilie Sørensen
Referent: Mie Thomsen
Stemmetæller: Anders Thygesen og Pernille 
Mikkelsen

2) Formandens beretningen
Formandsberetning ved Anne Kristine 
Lauritzen blev enstemmigt godkendt.

3) Regnskab og budget ved Anne Kristine 
Lauritzen.
I 03 / 04 er der ikke indkommet kontingent 
som budgetteret, hvilket skyldes dels små 
årgange og mange udenlandske elever som 
ikke melder sig ind i elevforeningen. 
Skæringsdatoen for regnskabet afgører hvor 
mange elevskrifter der medregnes, i år er der 
således medregnet udgifter til 3 elevskrifter, 
hvilket betyder at denne post er væsentligt 
større end budgetteret.
Udgifter til kontor er større, idet der er blevet 
indkøbt kuverter.

Alt i alt er der et underskud på 21.397, 75, 
hvilet stemmer overens med de manglende 
kontingent indbetalinger. Hvilket betyder 
at elevforeningen vil være mere aggressive 
med at sende rykkere ud, samt evt. højne 
medlemsbidraget, se punkt 4.
Regnskab for 03 / 04 enstemmigt godkendt
Budget for 04 / 05 enstemmigt godkendt.

4) Fastsættelse af medlemsbidrag.
Elevforeningen foreslår at forhøje 
medlemsbidraget med 10 kr. i det indkomsten 
fra kontingent indbetalingerne er blevet 
mindre, dels pga. små årgange og dels pga. 
mange udenlandske elever. 
Medlemsbidraget blev enstemmigt vedtaget og 
fastsættes til 110 kr.  

5) Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og  revisor
Formand: Anne Kristine Lauritzen 
(genopstiller ikke)Bestyrelsen: 
Peter Sonne (genopstiller)
Peter Fabricius (genopstiller)
Vestkredsudvalg: Anne May Jespersen (ønsker 
ikke genvalg)
Lars Henrik Nielsen (opstiller)
Østkredsudvalg:  Poul Martin Geisler (ønsker 
ikke genvalg) 

Ditte-Marie Bruun (opstiller)
Ditte Skibelund (opstiller)

Bestyrelsen:
Formand: Peter Sonne (enstemmigt valgt)
Bestyrelsen: Christian Normann (enstemmigt 
valgt)
Peter Fabricius (enstemmigt valgt)
Vest: Lars Henrik Nielsen (enstemmigt valgt)
Øst: Ditte-Marie Bruun (valgt med 54 ud af 92 
stemmer, 4 ugyldige stemmer)
Supplant: Ditte Skibelund (enstemmigt valgt) 
Revisor: Kresten (enstemmigt valgt)

7) Evt.
Mikael Willemar Svanøe: 
- Takker Anne Kristine Lauritzen for hendes 
engagement som elevforeningens formand 
igennem 6 år, for hendes ”ildsjæl” for- og 
samarbejdet med IHS.
- Ønsker Peter Sonne tillykke med valget, ser 
frem til et fortsat godt samarbejde mellem 
elevforeningen og skolen.
- Tak til elevforeningen samt gamle elver for 
arbejdsindsatsen for IHS. Gamle elever er altid 
velkomne på skolen, døren står åben! 

TAK FOR DET STORE FREMMØDE TIL 
GENERALFORSAMLINGEN

– VELMØDT NÆSTE ÅR!

Elevforeningens generalforsamling Lørdag den. 22. maj 2004
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Adresseliste over Elevforeningens bestyrelse pr. 1. januar 2005
Formand: Peter Sonne
Victor Bendixgade 1, 1. t.v., 2100 København Ø
Tlf.: 39185750
e-mail: peter.sonne@mail.tele.dk

Kasserer: Helle Djernis
Ed. Suensonsgade 3, 4F, 8200 Århus N
Tlf.: 86169073&26149073 
e-mail: helledjernis@hotmail.com

Bestyrelsesmedlemmer: Peter Fabricius
Rådmand Liisbergs gade 6, 3. tv, 8000 Århus
Tlf.: 86121120 
e-mail: pf@reu.dk

Mette Gars Jensen
Nørrebrogade 92 B, 4. tv, 2200 København N
Tlf.: 29624901
e-mail: mettegars@yahoo.com

Julie Elton
Kong Oscarsgade 7, 1. tv, 2100 København Ø
Tlf.: 23696234
e-mail: julieelton@hotmail.com

Kristian Normann
Sdr. Boulevard 17F, 1. 1104, 5000 Odense C
Tlf.: 61677070
e-mail: waveride@ofir.dk

Anders Lærke Moesby
Helge Rodes Vej 7, st. th. 8210 Århus V
Tlf.: 26154233
e-mail: pixeldyr@sol.dk

Øst:
Ditte Marie Bruun
Jagtvej 120, v. 527, 2200 København N
Tlf.: 26136901
e-mail: dittemarie_bruun@hotmail.com

Camilla Collet Madsen
Tagensvej 47, 3.-22, 2200 København N
Tlf.: 35810230
e-mail: camilla_collet@hotmail.com

Vest:
Michael Sorgenfri Pedersen
Niels Bohrs allé 23, v. 2023, 5230 Odens M
Tlf.: 29721992
e-mail: michaelsorgenfri@hotmail.com

Lars Henrik Nielsen
Sønderringgade 10, 5., 8000 Århus 
Tlf.: 20976279
e-mail: lni@studmed.au.dk

Suppleant:
Ditte Hau Skibelund
Kong Oscarsgade 7, 1. tv, 2100 København Ø
Tlf.: 20713256
e-mail: dittehau@hotmail.com

Årgangsrepræsentanter:
Forår 2004: 
Per Thomsen
Bronzealdervej 60 B, 8210 Århus V
Tlf.: 40969012
e-mail: vemmelev@hotmail.com

Efterår 2004:
Marlene Eskol
Tlf. 28833544, 
e-mail: marlene_eskol@hotmail.com 



Galleri efterår 2004


