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Formandsord forår 2006
Udenfor viser termometeret 
-10 grader, og det virker som 
om, der er meget lang tid 
til elevmødet, men alligevel 
kommer det hurtigere, end 
man regner med. Det er dog 
ikke det eneste, vi i repræsen-
tantskabet arbejder med at 
planlægge i år. 

I sidste weekend af juni 
måned er der landsstævne 
i Haderslev, og IHS er 
selvfølgelig repræsenteret 
af skolens nuværende 
elever. I repræsentantskabet 
forsøger vi sammen med 

skolen at gøre det muligt for elevforeningens 
medlemmer at deltage på et fælles IHS-hold. 
Der vil i den forbindelse være mulighed for 3-4 
dages træningslejr på IHS i dagene op til denne 
forlængede weekend i Haderslev. Det er dog 
meget vigtigt, at I tilmelder jer inden den 25. 
marts for at kunne nå at komme med på dette 
fælleshold. Læs i øvrigt mere om dette længere 
fremme i bladet, herunder også om hvordan 
man tilmelder sig.

Et andet projekt, hvor skolen har bedt re-
præsentantskabet om hjælp, er afviklingen af et 
nyt kursus, ”Sportsweek 06” (fra 6.-12.august), 
som henvender sig til unge og ungdommelige 
voksne. Det lyder som et virkeligt godt kursus, 
og er man tre personer, som tager af sted sam-
men, er én person gratis. Hvad kurset mere 
specifikt indeholder, kan man læse om andet-
steds i elevskriftet. Jeg er sikker på, at det kan 
blive en fantastisk uge på IHS. Få fat på nogle 
af de gamle venner fra dit ophold og genoplev 
lidt af den gode højskolestemning. Der er også 
mulighed for at tage kammeraterne fra studiet 
med og lade dem opleve lidt af IHS.

Kig ind til generalforsamling
På arbejdsweekenden i efteråret havde vi en 
kort diskussion om, hvorfor der ikke var flere 
som deltog i generalforsamlingen til elevmø-
det. De lidt ældre medlemmer af repræsentant-
skabet mente dog, at der var sket en markant 
stigning i fremmødet gennem de sidste 5-10 
år. Men det er fortsat et fåtal af elevmødets 
deltagere, som møder op lørdag over middag. 
Ved at møde op til generalforsamlingen har 
I mulighed for at høre om, hvordan det går 
med elevforeningen. I har mulighed for at få 

indflydelse på elevforeningens arbejde, hvis I 
selv ønsker det, og i år får I også mulighed for 
at se den nyrenoverede foredragssal, som vil 
være færdig til den tid.

På arbejdsweekenderne, vi afholder i 
foråret og efteråret, bruger vi meget tid på 
at planlægge elevskriftet, planlægge arrange-
menter i øst/vest-kredsene og planlægge det 
kommende elevmøde. Ud over dette er der 
god tid til at hygge sig og lære hinanden at 
kende. Samtidig giver det nogle fordele at 
være med i dette repræsentantskab. Vi lånte 
sammen med eleverne fra efteråret 2005 sko-
len fra den 29. december til 1. januar 2006. 
70 gamle elever holdt et brag af en nytårsaf-
ten. At vi får lov til at låne skolen siger i hvert 
fald mig, at skolen påskønner det arbejde, 
som elevforeningens repræsentantskab laver. 
Den største gevinst ved at deltage aktivt i re-
præsentantskabet er dog det fællesskab, som 
man lynhurtigt bliver en del af. 

Hvis du er interesseret i at deltage i en 
arbejdsweekend, og se hvad der virkelig sker, er 
du meget velkommen til at kontakte underteg-
nede. Næste arbejdsweekend ligger i begyndel-
sen af april.

I løbet af foråret vil elevforeningens besty-

relse afholde et ekstra bestyrelsesmøde, hvor 
vi bl.a. skal fortsætte vores diskussion om de 
vedtægtsændringer, som blev vedtaget sidste 
år. Ud over dette vil vi diskutere, hvor vi vil og 
skal bruge vores kræfter, så I får mest muligt 
for jeres penge. Alt dette kommer der helt 
sikkert meget mere om til generalforsamlingen 
og elevmødet.

 Løb eller bare kom og ”hep”
Til slut vil jeg lige minde om nogle vigtige 
datoer i det kommende år. Først vil jeg 
nævne, at skolen fortsætter med at arran-
gere maraton i Sønderborg. Dette kommer 
i år til at ligge lørdag den 21. oktober, og 
det kunne da være sjovt, hvis mange gamle 
elever deltog i dette arrangement enten som 
løbere eller ”heppere”. Jeg er sikker på, at 
skolen vil være villig til at tilbyde ”sejrsfest” 
og overnatning efter løbet.

Den vigtigste dato er dog elevmødet, som 
foregår i weekenden den 19.-21. maj. Jeg håber 
at se rigtig mange af jer - også til generalfor-
samlingen lørdag den 20. maj lidt over frokost.

De bedste formandshilsner
 Peter Sonne

Så byder vestkredsen op til dans lørdage den 
18. marts. Vi har kridtet skoene og i bedste 
Vild Med Dans stil inviteret de profes-
sionelle dansere Frank Radich og Susanne 
Holde til at undervise i de fede moves.

Vi mødes kl. 16.00 i festsalen på Otto Møn-
sted Kollegiet, Dalgas Avenue, 8000 Århus C, 
Her vil Frank og Susanne i 2 timer undervise 
og forberede dig til en aften i dansens tegn. Kl. 
ca. 19.00 vil der blive serveret en festmiddag 
og baren åbner, og så lader vi ellers bare tin-

gene glide over i fest og højskole hygge.
Hvordan tilmelder jeg mig dette once in a life 
time offer….

Tilmelding sker ved indbetaling af 80 kr 
på vestkredsens konto.

Reg. 7110 Konto nr. 299065

Sidste frist er fredag den 10. marts.
Husk at oplyse jeres navn og årgang ved 
tilmeldingen.

Vild med DANS
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Forstanderens tilbageblik på året 2005 og hvad året 
2006 bringer!

Kære alle i elevforeningen, jeg er klar over, 
at når I læser dette, så er det for længst blevet 
2006. Jeg vil alligevel gerne takke jer for 
2005. Jeg er af den klare opfattelse, at I ab-
solut må være Danmarks bedste elevforening. 
Jeg kender ikke de andres elevforeninger, men 
de skal stå meget tidligt op, hvis de skal hamle 
op med jer. I medvirker til at sætte et positivt 
præg på og om IHS, både ved jeres fysiske 
tilstedeværelse på IHS samt rundt om i landet. 
I er og bliver vores bedste aktiv.

Hvordan er det så gået i 2005? Tja, hvis vi 
skal se på den generelle højskoleverden, har 
der ikke været mange positive omdrejninger 
i gang. Et udvalg var sat ned til at komme 

med en masse kloge og velmenende kom-
mentarer til en forbedring af højskolernes 
status. Hvad jeg kan se, har det overhovedet 
ikke båret frugt, – desværre ser det ud til 
at være spild af tid. Tre højskoler er lukket 
ned – dårlig økonomi. Al omtale i pressen 
har stort set været af negativ betydning (bl.
a. kinesere). 

Hvordan ser fremtiden ud? Den ser hård 
ud for højskolerne! Højskolerne skal gøre 
sig til et attraktivt læringsmiljø og være et 
alternativ, der kan matche de eksisterende 
uddannelsessystemer. Den enkelte højskole 
må gøre sig bevidst om, hvorledes den kan 
fange de unge. De enkelte højskoler må 
hver især skabe deres egen niche, som gør 
dem unikke.  Hvis staten ville medvirke til 
at tilflyde flere penge til højskolerne eller gi’ 
de unge mennesker mulighed for at bruge et 
SU-klip, vil det selvfølgelig være en gevinst 
– men ikke en redning. 

Det er en kamp
Alle højskolerne kæmper om ca. 5-7 % af 
de unge mennesker. Det vil sige, at højsko-
lerne er i skarp konkurrence med hinanden. 
Meget få højskoler rammer dem, der er ud 

over de 5-7 %. Det skal vi på IHS kunne, 
for at være med på beatet og gerne foran. 

Ser vi på de 11 idrætshøjskoler, så er vi jo 
også her forbavsende ens. Vi kalder måske 
fagene lidt forskelligt, men grundlæggende 
har vi de samme fag. Vi skal forny os og 
finde ”nye op i tiden” fag/strukturer. Det er 
ikke så let endda. Forslag imødeses meget 
gerne.

Fremgang på 10 i 2005
Her på IHS kan vi vel godt tale om en 
mindre solstrålehistorie. Vi har fra skoleår 
2003/2004 og frem til 2004/2005 haft en 
årselev-fremgang på 10, hvilket betyder, 
at vi har 90 årselever her på IHS. Det vil 
sige flere penge til at investere og renovere 
skolen for. Hvad ligeså væsentlig er, så giver 
den forøgede elevtilgang en større dynamik 
eleverne imellem. 

Både forårsholdet, efterårsholdet og 
vores korte kurser har været rigtig gode. 
Der har været en meget fin stemning på alle 
holdene.

Vi har i 2005 ansat Mette Gars og Adam 
Lasthein, som har medvirket til at skabe en 
meget positiv ånd på IHS.

2006 er svær at spå om. Vi har ikke særlig 
mange elever, som starter i januar måned, til 
gengæld har vi i skrivende stund 25 elever, 
der starter til februar. Det vil vi selvfølgelig 
reflektere over, således at vi kan gøre opstar-
ten mere attraktiv fremover. 

Der er nogle enkelte steder hvor vi 
virkelig gør en forskel. Diplomeret massør 
har, siden dens start, været en succeshistorie. 
Især vil jeg dog fremhæve vores instruktør 
– og teambuilder linie (I&T). 13 frem-
ragende I&T’ere har gjort linien meget 
populær, og vi vil i 2006 udbygge linien, 
således der er større forskel på det at være 
instruktør og teambuilder. Vi har masser af 
opgaver liggende og vente. Jeg vil også gerne 
fremhæve Mogens Fog for ansvarsfuldt og 
med stort gå-på-mod at skabe nogle gode 
rammer for I&T’erne. 

Kompetencer 
(Det ord har jeg vist brugt før) vil fortsat 
ligge os meget på sinde, og vi vil synliggøre 
retninger/linier bedre for eleverne. 

Vi vil desuden skulle se mere på, hvad vi 
kan give eleverne af ekstraordinære ople-
velser udover det, vi allerede giver dem. 

Kendisser skal vi på en meget bedre måde 
indlemme i vores arbejde og bruge dem 
mere synligt.

Vi vil fortsat øge vores ekspertise på mar-
kedsføring, finde flere tiltag og forbedre de 
eksisterende. Vi er meget åbne for nye tiltag. 
Blandt andet vil vi forøge vores tyngde på 
festivalerne. Det vil I høre nærmere om. 
Jeg kan opfordre til, at I melder jer til vores 
nyhedsbrev på vores hjemmeside.

Jeg håber I alle gamle IHS’ere har det 
godt, og jeg glæder mig til at se jer alle til 
elevmødet 2006. Lad os alle være med til at 
holde en fantastisk tradition i hævd og gøre 
elevmødet endnu større.

Mange idrætslige hilsener
Michael Willemar

Forstander
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Vestkredsfest med bevægelse
”Kåtheten till livet!

Det är bara att kasta sig ut!
I tomrummet, i den totala förvirring,

Där tankar skapas genom kroppen och 
rörelsen.”

(Johan Borghäll, Kaos til Mangfol-
dighed, 25 år med institut for idræt, 

Odense universitet, side 89) 

The 5’th of november
was really a day to remember!

De fremmødte til svenskerfesten i 
Odense i efteråret 2005 vidste ikke, 
hvad de gik ind til, da de mødte op på 
Syddansk Universitet en kold og grå 
lørdag eftermiddag. Inden for dørene 
til bevægelsessalen ventede animatørens 
fader, Johan Borghäll, med uforudsige-
lige og ukonventionelle planer. De mere 
eller mindre skræmte IHS’ere sneg sig 
langs væggene uden for rampelyset, og 
stemningen var spændt og forventnings-
fuld, inden Johan sprængte alle kendte 
rammer og normer. 

Johan Borghäll er lektor på Institut 
for Idræt og Biomekanik i Odense, og 
underviser i Bevægelseskommunikation 
og Ekspressiv idræt. Fag, som alle idræts-
studerende må stifte bekendtskab med, 
og det er for mange et nyt og uudforsket 
land. Bevægelseskommunikation er en 
kollage af mange dansekulturer, hvor det 
handler om at bevæge sig ud fra kom-
munikative og æstetiske principper. Altså 
arbejde med kroppens form, dynamik og 
bevægelsesudtryk.

IHS’erne fik en smagsprøve på mulig-
hederne i bevægelseskommunikation og 
blev fra start udfordret og langsomt revet 
med ind i dansens univers. Fra at snige 
sig langs væggene endte alle deltagere 
med at danse alene, imellem hinan-
den, i en mørklagt sal til et nummer 
af Radiohead. Johans person og evne 
til at engagere sig i gruppen og besjæle 
undervisningen skaber en tryg og intens 
atmosfære, der motiverer deltagerne til 
at slippe ”kåtheten” og ”spontaniteten” 
løs. Glæden og begejstringen var tydelig 
at spotte gennem de svedige kroppe, og 

en nyvunden energi blomstrede blandt 
IHS-folket. Deltagerne oplevede en ny 
verden inden for idrættens felt, en ver-
den som desuden bidrager til selvudvik-
ling i samspil mellem krop og psyke. 

Den nyvundne energi og de nu 
nedbrudte barrierer for kropslig kontakt 
skabte et optimalt udgangspunkt for af-
tenens fest og fyldte lokalerne på 4. maj 
kollegiet med kærlighed og smil.

Glem ikke kåtheten og spontaniteten 
i din hverdag!

Kristian Munksgaard, Forår ’04
Kristian Normann, Forår ’03
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Her er de ”måske” 
skyldige....

??

IHS har en rigtig flot 
hjemmeside!
Tilmeld dig et nyhedsbrev, 
læs om de kommende 
kurser, se hvad der er af 
nyheder fra forstande-
ren.. Kig på nogle fede 
billeder, se en DVD 
film om IHS!
Klik på Elev til elev, 
og find dine gamle 
kammerater!

Siden er helt klart 
et besøg værd, og 
kender I nogen, 
der overvejer en 
tur på højskole, 
er denne side 
et godt sted at 
klikke ind på!

www.vidste_
du_det?
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IHS – specifikt studieforberedende 
og alment kompetencegivende

Efter at have tilbragt omtrent et kalenderår 
på IHS – som elev og instruktør – startede 
jeg i september 2005 på Idræt og Sundhed 
på Syddansk Universitet, Odense. Her har 
jeg gentagne gange oplevet, at hvad jeg har 
lært og oplevet på IHS på mange måder 
har givet mig en række kompetencer, som er 
meget brugbare – både i almen forstand, men 
bestemt også i studiemæssig sammenhæng.

Allerede ved optagelsesprøven til Idræts-
studiet i maj måned var jeg taknemmelig 
for at have et elevophold og et halvt års 

instruktørforløb bag mig. 
Ved den praktiske prøve i boldspil – hvor bl.a. basket, volley og 

generelle boldlege indgik – sendte jeg mange varme tanker til de 
timer, jeg havde brugt i de forskellige boldsale på IHS.

Samtidig var det en stor hjælp for mig, at Anker – en af IHS’s 
lærere – velvilligt havde stillet op og arrangeret specielle springgymna-
stik-, danse- og svømmeøvelser for alle, som skulle til optagelsesprøve 
på idrætsstudiet.

Det er også mit indtryk, at det faktum, at jeg til den personlige 
optagelsessamtale med en studievejleder kunne fortælle, at jeg havde 
været elev og nu var instruktør på en idrætshøjskole, var en enorm 
fordel. På den måde kunne jeg fortælle, at jeg både havde haft mulig-
hed for at stifte bekendtskab med en række forskellige sportsgrene og 
–arter, men samtidig også havde erfaring med at stå i en underviser- 

og formidlerrolle. Noget som specielt undervisningen på Idræt og 
Sundhed i Odense er baseret på.

Jeg har netop afsluttet 1. semester og – siddende i mit eget eksa-
menssved – er det tydeligt, at jeg har haft meget konkret gavn af min 
tid på IHS. Fag på IHS som anatomi, førstehjælp, løbeteknik med 
forstanderen og massage samt min fitness instruktøruddannelse har 
uden tvivl lettet min forståelse af fag som biomekanik og anatomi 
– og helt sikkert også kommende fag som fysiologi.

Mere generelt kan man sige, at det at være instruktør har givet mig 
undervisningskompetencer på en række områder. Det har gjort mig 
i stand til at planlægge og afvikle undervisningsforløb samt arran-
gementer som teambuilding, adventure-races osv. Det har ligeledes 
udfordret mig og tvunget mig til at udvikle mig både menneskeligt, 
kreativt og fagligt. 

På mit nuværende studie gør jeg brug af alt dette. Jeg kan – og jeg 
tør – være et væsentligt aktivt i den praktiske undervisning og er ikke 
bange for de udfordringer, som et universitetsstudium medfører. 

Min tid på IHS har således ikke blot været fis og ballade og en 
uendelighed af sociale højdepunkter – jovist, det har det også været 
– men i høj grad også givet mig en række specifikke og almene 
kompetencer, som jeg kan trække på fremover. Menneskeligt som 
studiemæssigt. 

Karen Dalgaard
elev efterår ’04, instruktør forår ’05.

 2.semesterstuderende på Idræt og Sundhed, SDU Odense. 

Lørdag den 27. august 2005 var der arrangeret 
”København for begyndere”  med sightsee-
ing i hovedstaden og med dertil hørende 
fest bagefter. Jeg har jo før kun hørt godt 
om Øst-kredsens fester, så jeg tænkte, at 
det måtte jeg selvfølgelig med til denne 
gang. Jeg var 14 dage inden vendt 
tilbage til Danmark efter mere end 
et halvt år i Afghanistan, så der var 
dermed også en god grund til at møde 
alle de mennesker, man ikke så ved 

elevfesten i maj.
Vi jyder måtte tidligt op for at kunne indfinde 

os foran Hovedbanegården kl. 10.00, 
hvor der var opsmaling af et udpluk 
af dagens guider. Jeg stod op 03.45 
med H.C. Andersens citat i bag-
hovedet for at tage toget kl. 06.00 
fra Sønderborg. Små 4 timer senere 
stod jeg af i Valby og fandt vej til 
Carslbergs gamle bryggerier, hvor vi 
alle skulle mødes kl. 10.30. Jeg var i 
lidt god tid og ankom som nummer 
to, men det varede ikke længe, før en 

masse gamle (red. tidligere) elever ankom.  

Kultur for de unge
Da alle var ankommet ved elefanterne, gik vi 
hen på besøgcenteret. Her så vi den gamle del af 
bryggeriet, den nye udstilling, som gennemgår 
bryggeriets historie med mange visuelle ople-

velser og selvfølgelig var vi til prøvesmagning 
af øllet. På dette tidspunkt var kl. ca. 11.30, og 
humøret steg i IHS-truppen. Herefter tog vi 
med bybussen til Assistens Kirkegården på Nør-
rebro, hvor vi bl.a. så gravsten, som ligger over 
vores historiske ikoner som H.C. Andersen og 
Kuhlau etc. Herefter spiste vi frokost; luksuriøse 
durum-ruller, som lige var tilberedt på Nørre-
brogades Shawama-strøg. Derefter stod den på 
den store rundvisning i København med et utal 
af præsentationer af berømte bygninger som 
Københavns Domkirke og Rundetårn, hvor vi 
også lige var oppe og se udsigten udover Køben-
havn. Sightseeingsdelen sluttede med en dejlig 
bådtur rundt i kanalerne og havnen. Oparaen er 
et imponerende bygningsværk - ikke mindst fra 
en kanalbåd. Hele arrangementet sluttede med 
en fed fest i et selskabslokale på Egmont Kol-
legiet, hvor baren natten lang serverede billige 
drinks, og IHS-hofterne vrikkede til sød musik. 
Jeg skulle med toget tilbage til Jylland om nat-
ten og tog derfor afsted fra festen, inden den 
sluttede. Tak for et kanon arrangement. Jeg kan 
kun anbefale andre jyder til at tage til kom-
mende Øst-kreds fester, selvom I bliver nødt til 
at smadre sparegrisen eller låne penge til trans-
porten af jeres bedsteforældre. Det er en oplagt 
måde at gense gamle ansigter, men bestemt også 
møde nye.

Michael Snor, Forår 2003__

”At re
jse 

er at le
ve”
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En ny linie på IHS - Instruktør og Teambuilderlinien

I&T får undervisning i pædagogik, un-
dervisningslære, kommunikation, ledelse, 
træningsplanlægning, idrætspsykologi, pro-
jektarbejde samt konceptudvikling. Alt i alt 
en kombination, som giver en god ballast 
som formidler og underviser, og som er god 
forberedelse til studiet.

På Efterårsskolen medvirker I&Terne 
som aktivitetsledere på turen til Club La 
Santa Sport, og på Forårsskolen er de til stor 
hjælp på skituren til Frankrig.

 
Når I&T-linien får en henvendelse fra 

f. eks Danfoss, vil de i projektgrupper 
planlægge og tilrettelægge et teambuildings-

forløb samt gennemføre det for virksom-
heden. Et forløb indeholder ofte forskellige 
teambuildsøvelser, hvor alle sanser bliver 
påvirket, og hvor gruppe skal udnytte deres 
ressourcer. Ved hver øvelse får gruppen en 
grundig feedback af instruktrørene, så de 
kan forbedre deres samarbejde. I&T-linien 
laver også adventureraces, som er meget 
propulært blandt virksomheder og gymna-
sieelever. Racene kan f.eks. indeholde o-løb, 
kano, multibane, klatring, øksekast, “bike 
and run” og havsvømning.

Instruktørerne har i samarbejde med 
faglærerne stået for planlægning og gen-
nemførelse af undervisning på hovedfag og 

bifag. De respektive faglærere vejleder og 
giver feedback, hver gang instruktørerne har 
undervist. Derved forbedrer instruktørerne 
sig som undervisere. 

Planlægning og udførelse
I&Terne planlagde og gennemførte en 
teambuildingsuge for eleverne i efteråret 
2005. Målet med ugen var, at eleverne 
skulle blive bedre til at agere i en gruppe. 
De blev presset med fysisk aktivitet og lidt 
nattesøvn. De blev udfordret og lærte en 
masse om sig selv. Det gjorde I&Terne 
bestemt også, da deres rolle var at få det hele 
til at køre og konstant have en “plan b”, hvis 

det f.eks. skulle blive dårligt vejr. Følgende 
er et uddrag fra artiklen på skoles hjem-
meside:

Find selv rundt på Als
”Klokken 5 mandag morgen blev eleverne 
på IHS vækket af 14 personer i hvide ma-
lerdragter. De hamrede på værelsesdørene 
og bad alle eleverne stille sig uden for på 
gangen, hvor de fik af vide, at de havde 20 
min til at pakke til 3 dage. De skulle pakke 
varmt og praktisk tøj, sovepose, liggeun-
derlag samt tandbørste. Her efter skulle 
eleverne samles i kongegården, hvor de fik 
bind for øjnene og blev delt op i grupper. 
To busser kom og hentede dem. De blev 
herefter sat af igen på 8 forskellige ukendte 
steder på Als, hvor de fik et kort med en 
fælles destination.

De 14 mennesker, der var klædt i 
malerdraget, var elever fra den nye Instruk-
tør og Teambuilder linie. I ugen blev der 
lagt meget vægt på, at eleverne ikke skulle 
vide, hvad der ventede dem. De skulle 
indstille sig på den opgave, de blev stillet 
overfor – både personligt og som gruppe. 
De stillede opgaver varierede, således alle 
på holdene kunne deltage aktivt i grup-
pedynamikken. Hele ugen sluttede med en 
stor fælles evalueringen og en morsom og 
mindefrembringende billedserie.

At lave ugen så udfordrende og intens er 
et helt nyt koncept på IHS, men eleverne 
har givet ugen utrolig stor ros. De har givet 
udtryk for, at de virkelig har lært noget om 
dem selv via de reaktioner og læringsbil-
leder, som ugen frembragte. Mange fik ny 
energi frem gennem fortrinligt gruppesam-
arbejde. Ugen har været et rent pletskud, og 

noget i samme stil kan man nok forvente 
næste år…”

 
Det var været utrolig lærerigt at være 

elev på linien og være med til at forme den 
fra start. Vi er alle enige om, at vi har fået 
en masse nye kompetencer og ikke mindst 
udviklet os. Det har været sjovt at bruge 
træner- og instruktøruddannelsen, som vi 
får på det almindelige ophold, under trygge 
rammer, hvor vi stadig har kunnet få hjælp 
af faglærerne, der altid har været klar med et 
godt råd eller to.

Skrevet af
Kathrine Forsberg og Rie Handesten

Formålet med Instruktør og Teambuilderlinien, som blev oprettet i efteråret 2005, er at give instruktørerne kompetencer indenfor instruktørvirket 
via teoretiske inputs og praktiske erfaringer, så instruktørerne formår at arbejde dels projektorienteret og selvstændigt som instruktør og teambuilder. 
Instruktørerne fungerer som instruktører på idrætsfagene og teambuildere, når skolen har besøg af virksomheder. Når gymnasier og HF kommer på 
besøg, planlægger instruktørerne et forløb efter deres ønsker.
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IHS skal gøre en forskel!!!!
Det kan være svært at tyde, hvor de efterhån-
den små 80 højskoler i Danmark bevæger sig 
hen. Sikkert er det, at flere højskoler lukker 
i den nærmeste fremtid. Hvordan de enkelte 
højskoler vælger at klare sig ud af skærene, vil 
jeg ikke gøre mig klog på. Det må være op til 
højskolernes ansatte og deres bestyrelser.

Jeg vil forsøge at give et billede af, hvor/
hvad vi på IHS arbejder os hen imod. Kom-
petencegivende træning er vist nok et ord, I 
er stødt på tidligere, men det har også, efter 
min mening, en særlig klang, vi skal forfølge. 
Vi skal skabe et miljø, hvor faglighed og fæl-
lesskab (social kompetence) går hånd i hånd. 

Hvorfor kompetencegivende undervis-
ning? Jeg vil tage udgangspunkt i de fag, vi 
allerede har, som er kompetencegivende. Er 
disse fag interessante for eleverne, eller er det 
blot noget, jeg forestiller mig eller tror på i 
fremtidsøjemed? 

Jeg kender ikke til hvor mange henvendel-
ser, der er på de øvrige Idrætshøjskoler, men 
på IHS er forespørgslen stor i forhold til de 
kompetencegivende fag. 

Jeg vil hæfte mig ved, at vi kan medvirke 
til at give unge mennesker nogle kvaliteter, 
som giver dem mulighed for afklaring i 

forhold til deres kommende studier eller give 
dem en uddannelse, de kan bruge enten som 
et arbejde eller bijob ved siden af studierne. 
Her tænker jeg på fag som diplomeret mas-
sør, fitnessinstruktør, aerobic- og spindings-
instruktør-uddannelsen.

Min vision
Jeg vil ikke trætte jer med alle mine visioner, 
men blot nævne en enkelt af slagsen. Jeg 
ser for mig, at alle, der ønsker at læse idræt, 
blive fysioterapeut eller læse medicin, ser det 
som et ”must” at komme forbi IHS, således 
man er optimalt forberedt eller bliver afkla-

ret om studievalg. Fagene, vi udbyder, skal 
på sigt være en form for merritoverførende. 

At den ovennævnte vision har et naturvi-
denskabeligt præg gør ikke, at vi ikke fortsat 
vil have fag, der relaterer til eksempelvis 
læreruddannelsen eller helt tredje fag. Det 
tilkendegiver blot, hvor jeg mener, vi som 
Idrætshøjskolen i Sønderborg skal prioritere 
og gøre os særlige kendte på Danmarkskor-
tet. De fleste Idrætshøjskoler er meget lig 
hinanden, og det kan derfor være svært for 
de kommende højskoleelever at finde frem til 
hvilken højskole, de skal vælge. Vi skal finde 
en niche, som samtidig er så stor, at det kan 
trække et større antal elever.

IHS trækker i arbejdstøjet og vil se frem i tiden, 
hvor vi strømliner os uden at begrænse os.

Michael Willemar
Forstander

Vil du med til Landsstævne 
2006 i Haderslev? 

Elevforeningen vil gerne i samar-
bejde med IHS invitere dig med 
til landsstævnet, som helt sikkert 
bliver en kæmpe oplevelse.

Det er din mulighed for at samle dit gamle 
højskolehold og samtidig få nogle rigtig 
gode dage i ”træningslejr” på IHS. Har du 
ikke mulighed for at samle et helt hold, kan 
du bare tilmelde dig individuelt, og så vil 
du komme på et ”multiårgangshold”, som 
består af flere årgange.
Landsstævnet foregår fra onsdag den 28. 
juni, hvor man ankommer til Haderslev, og 
det slutter søndag den 1. juli. Men melder 
du dig under IHS’s faner, vil startskuddet 
allerede lyde søndag den 25. juni, hvor 
skolen vil byde velkommen til 3-4 dages 
forrygende opladning til selve stævnet. 

kontakt Peter Sonne eller Louise Buhr 
Se mail, adr. og tlf. bagerst i bladet

Der vil her være mulighed for at lære 
hinanden at kende, så vi bliver en samlet 
flok, som drager til Haderslev sammen med 
forårets elever.
 Prisen for denne fantastiske mulighed er 
på nuværende tidspunkt ikke helt på plads, 
men der er mulighed for flere oplysninger 
ved at kigge på landsstævnets egen hjem-
meside www.l2006.dk eller ved at kontakte 
Peter Sonne eller Louise Buhr. 
Elevforeningen har pga. sin gode økonomi 
valgt at bruge nogle penge på dette arran-
gement. Om det bliver reduktion i prisen, 
kamptøj eller noget helt tredje, finder vi ud 
af i løbet af foråret.
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at 
deltage, så vi kan samle et stort hold, som 
kan repræsentere IHS elevforening og få en 
fantastisk uge. 

Landsstævne i Haderslev 2006
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Nytårsaften på IHS

I stedet for at lave særskilte arrangementer blev 
vi enige om at slå de to hold sammen; vi så 
det også som en god mulighed for at få de nye 
med i elevforeningen. 

De første ankom til skolen torsdag 
eftermiddag, og derefter begyndte folk at 
dumpe ind hen af vejen; der var mange, der 
blev forsinket pga. vejret. Vejret kunne dog 
ikke forhindre os i at tage en tur på Bobs 
torsdag aften. 

Vi havde valgt at lade arrangementet starte 
allerede torsdag, da vi gerne ville have mulig-
hed for og tid til at bruge skolens faciliteter, 
nu hvor vi endelig var der. Og det blev de. I 
Frihedshallen blev der spillet skumtennis, bad-
minton, volleyball osv., også svømmehallen og 

måske i sær saunaen blev flittigt benyttet.
Nytårsaftens dag var der en vældig aktivitet 

på skolen, alle steder var forberedelserne til 
aftenens fest i gang. Spisesalen blev pyntet til 
festmiddagen, mens baren blev gjort klar inde 
i pejsen, hvor festen om aftenen skulle fortsæt-
te. Vi havde en rigtig god fest, som begyndte 
med velkomstdrink og champagne kl.17.45 
i privaten og blev ved til den lyse morgen (og 
det bliver altså sent lyst i denne tid).

Dagen efter skulle der ryddes op, men 
det var fedt at se, at alle tog en tørn. Inden 
middag var alt gjort rent, og vi var parate til 
at tage hjem. 

Vi var alle enige om, at det havde været en 
rigtig dejlig weekend, og at det bestemt ikke 

var sidste gang, vi ville holde nytårsaften på 
IHS (hvis vi altså får lov igen). Hvis der sidder 
nogen af Jer og tænker, at det lyder fedt, så 
kom med i repræsentantskabet, hvilket bety-
der: kom til arbejdsweekenderne to gange om 
året, hvis du også har lyst til at se din gamle 
skole og gøre en indsats i elevforeningen.

Til slut vil jeg gerne sige tak til dem, der 
var med fra efterårsholdet ’05 og dem, der 
var med fra repræsentantskabet; det er en 
fornøjelse at arrangere noget, når folk er så 
gode til at give en hånd og hjælpe til. Vi ses til 
nytårsaften ’06.

    Louise Buhr, Forår ’03

Jeg sidder her i mit stadigt nye hjem på IHS og 
tænker på mit første halve år som højskolelærer. 
Tiden er fløjet af sted, nogle perioder med rige-
ligt at se til og andre perioder med det modsatte.

Måske er det på sin plads at fortælle om bag-
grunden for min ansættelse på IHS. Jeg har 
ikke tidligere haft nogen tilknytning til IHS, 
hverken som elev eller andet, dog har jeg si-
den jeg selv gik på idrætshøjskole haft jobbet 
som højskolelærer i tankerne. I 2001, hvor 
jeg startede på fysioterapeutstudiet i Odense, 
ville jeg egentlig have læst idræt på univer-

sitetet. Dette satte en alvorlig knæskade 
imidlertid en stopper for, således at jeg to 
år i træk ikke kunne komme til optagelses-
prøve på mit foretrukne studie. Jeg fandt 
dog hurtigt ud af, at fysioterapeutstudiet 
slet ikke var så tosset, og besluttede mig for 
at klø på med det.

Da jeg tidligere havde arbejdet som skiin-
struktør, og i fysioterapeutstudiet ofte blev 
sat i idrætsmæssige undervisningsroller, fandt 
jeg ud af, at underviserrollen passede mig 
godt, og at jeg var mest interesseret i forebyg-
gelse og sundhedsfremme. Derfor valgte jeg 
at starte på idrætsstudiet umiddelbart efter, 
jeg blev færdig som fysioterapeut.

Pias artikel
I maj 2005, efter næsten et år på idræts-
studiet (grunduddannelsen er 2 år), læste 
jeg en artikel i fagbladet ”fysioterapeuten”. 
Artiklen omhandlede en fysioterapeut, der 
underviste på IHS (Pia Brøgger). Jeg blev 
ret misundelig, sendte en mail og skrev 
udover min misundelse lidt om mig selv. 
Det resulterede i et job som gæsteinstruktør 
i STOMP.

Da jeg kom herned, gik der ikke lang 

tid, før Pia spurgte, om jeg var interesseret i 
en stilling som musiklærer på IHS, og hun 
havde allerede nævnt det for forstanderen. 
Jeg fik noget at tænke over. En stilling på 
en idrætshøjskole, hvor jeg samtidig kunne 
undervise i musik, som er min anden store 
interesse. Lige i øjet, bortset fra at jeg stod 
midt i et studie, jeg var meget glad for. 

Greb chancen
Jeg besluttede mig dog hurtigt for at gribe 
chancen og søge stillingen. Det var jo 
ikke sikkert, at jeg senere kunne løbe ind 
i samme tilbud. Udfaldet af ansøgningen 
kan I regne ud, og sådan gik det altså til, at 
jeg blev ny musiklærer på IHS. Jeg havde 
dog som betingelse, at jeg ikke kun skulle 
undervise i musik, men også i idræt, og det 
har jeg fået lov til. Så alt i alt har jeg haft 
en fornøjelig og udfordrende start på IHS, 
med fremragende kollegaer og som oftest 
(sjældent fredag morgen) friske og velop-
lagte, søde elever.

Adam Lasthein 

Jobbet, der kom et år for tidligt
Kan man forestille sig et mere fantastisk sted at fejre nytårsaften end IHS, ”vores skole”? Det syntes vi i elevforeningens repræsentantskab ikke, at 
vi kunne, så vi spurgte ”standeren” om lov til at låne skolen til at holde nytårsaften for repræsentantskabet. Vi var ikke de eneste, der syntes at IHS 
ville være et dejligt sted at holde nytårsaften. De elever, der sluttede deres ophold i december måned, havde også været på knæ inde ved ”standeren” 
– og de fik ligesom os lov til at låne skolen.
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Og alting råbte lev det…
Sønderborg !!! 
– ej det er altså for langt væk, Michael…!

Og dog – når man er her, er det ikke særlig 
langt væk. Det er i hvert fald blevet her, jeg 
lever livet. Efter en herlig sommer i Grøn-
land startede jeg på IHS i august 2005. 
Denne gang var det ikke som elev – ej heller 
som elevforeningsrepræsentant. Næ nu var 
det drøndullerme som lærer, jeg med en let 
fløjten krydsede kongegården – en lykkelig 
fornemmelse! 
Jeg var elev på IHS i efteråret 1998. Siden da har 

jeg besøgt skolen godt og vel tre gange om året 
– til de 2 arbejdsweekender repræsentantskabet 
afholder og til det årlige elevmøde. Eventyret på 
IHS plejede da at være en weekend, hvorefter den 
virkelige verden igen bankede på derhjemme.  

Du är det finaste jag vet…
Den virkelige verden på IHS er ikke synderlig 
forskellig fra eventyret. Den er i hvert fald fyldt 
med en masse glade mennesker, hvilket for mig er 
en vigtig ingrediens i livet. 

Jeg fik en rigtig god start takket være de gode 
kolleger, de glade instruktører sprængfyldte med 
energi og den dejlige atmosfære, som jeg blev ind-
fanget i (… og lad være at kalde det en osteklokke 
– det er for ulækkert!) Samtidig må der have været 
magi i luften, - i hvert fald var det evig og altid 
strålende solskinsvejr, når jeg skulle undervise i 
enten beachvolley eller beach-håndbold.

… Os føle viet sammen som kirken og dens 
ammen…
Jeg er primært ansat som underviser i ”Håndbold” 
og ”Volleyball” – både i hallen og i sandet. Derud-
over har jeg haft ”Alsidig idræt” – et meget spæn-
dende og afvekslende fag, der koncentrerer sig 
om at forberede eleverne til optagelsesprøven på 

idrætsstudiet. I debatfagstimerne har ”Journalistik 
og storytelling”-holdet virkelig været kreative, og 
det har været rart at gå skriveteknisk og danskfag-
ligt til værks. Her i foråret har jeg fået fingrene i 
en basketball, og IHS-dreamteamet er i skrivende 
stund just gået sveddryppende fra sidste lektion 
i Frihedshallen. Jeg har en del timer med de 
internationale elever. De er en drøm at undervise 
her i foråret, og jeg glæder mig til at se dem folde 
sig ud. Vi har en canadier, en franskmand, to 
ungarere og fem islændinge på den internationale 
linie. De er meget udadvendte, og jeg er sikker på, 
at de vil få sig et dejligt ophold. 

… fy fy skamme skamme fy fy ar ar slut forbudt 
– men hvaaaa må man så…
Jeg er uddannet folkeskolelærer fra Blaagaard 
Seminarium i København. Jeg har arbejdet som 
klasselærer for en 4. og senere 5. klasse i 2 år på en 
fantastisk skole i Albertslund.

Det efterlader mig med en konstant sammenlig-
ning af de to elevmålgrupper. Det mest iøjnefal-
dende er selve undervisningssituationen, hvor der 
er en helt naturlig motivation og oftest positiv 
indstilling hos højskoleeleverne. Jeg bliver stadig 
helt overrasket, når de uden at blinke blot gør lige, 
som jeg beder dem om. Dér står jeg klar med glade 

vibrationer og plan a, b, c, og d, hvis nu der skulle 
være én, der har en dårlig dag eller som måske bare 
synes, det er åndssvagt, det vi skal lave – og ”Hov” 
så er de første skruebolde allerede sendt af sted... 
imponerende! Jeg kan godt vænne mig til ikke at 
bruge det første kvarter på konflikthåndtering… 

I hjerterne begynder al visdom – alle ynder…
Der er ingen tvivl om, at der er milevid forskel på 
lærergerningen i folkeskolen, og hvad man kunne 
kalde lærerlivsstilen på højskolen. Før jeg kom 
hertil, var jeg håndboldspilleren, klasselæreren, 
Mette på 4.sal, Mette Gars fra elevforeningen osv. 
På IHS er jeg Lærer-Mette. Sågar når jeg er nede i 
byen, er det usandsynligt ikke at møde nogle elever, 
og så er referencen IHS. Når jeg kommer hjem på 
”villavejen”, møder jeg lige en af naboerne – min 
kollega Henning, og så går jeg ind ad min dør og 
siger ”halli hallo” til min kollega Mogens, som jeg 
deler hus med. Overordentligt hyggeligt det hele 
men selvfølgelig er der en tilvænningsfase i forhold 
til, at hele omdrejningspunktet i hverdagen er IHS.    

… lad dem skue de blå horisonter og him-
melhvælvingens port..
Jeg er vokset op i Korsør med havets brusen 
lige ude foran døren, og jeg tror simpelthen, at 

det var lige på nippet til, at konkylien var faldet 
ud af mit øre, hvis ikke jeg var kommet hertil. 
Nørrebrogades larm kan altså ikke rigtig stå mål 
med det velvære, der skyller ind med bølgen blå. 
Dog har det været en fornøjelse at kigge ud over 
Assistens Kirkegård og sige ”Godmorgen” til 

H.C. Andersen. Og jeg savner nu også de mange 
grønthandlere lige rundt om hjørnet. Til gengæld 
så har jeg heldigvis et lille kulturelt input i form af 
nærbutikken Focus. Her er ejerne indere, og dem 
kan jeg sludre lidt med en gang imellem. Den an-
den butik i nærheden, ”Calles bageri”, er jeg også 
ret glad for. Han bager verdens bedste kryddere – 
MUMS, - og så øver jeg mig i at sige ”Mojn”. Det 
gør, at jeg føler mig lidt bedre mentalt forberedt til 

søndagens håndboldkamp for det lokale hold med 
den lokale dialekt. Jeg skal virkelig spidse ører for 
at følge med i kommunikationen. 

Du skal plante et træ…
Men man må også gerne fælde ét engang 
imellem. Der står et kæmpe træ i min have, 
som engang var en lille Tuia. Erling kan 
nemlig selv huske, da den blev plantet. Det 
bliver nok et af forårets hjemlige projekter 
at fælde det, da træet stort set er den eneste, 
der får glæde af eftermiddagssolen. 

Lige nu er der ikke så meget andet end skituren 
med IHS i hovedet. Det skal blive sjovt at prøve at 
undervise på ski. Derefter ser jeg frem til at kunne 
vise min kæreste Christian, hvor skøn hverdagen 
omkring IHS er, – han flytter hertil sidst i februar.

Jeg glæder mig til vi ses – måske til en ar-
bejdsweekend, elevmødet, landsstævnet eller et 
uimodståeligt sommerkursus

Mette Gars
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Fra badegæst til Bademester

Det er nu ved at være lidt over et halvt år 
siden, jeg blev ansat som Bademester på IHS. 
De nye elever er i disse dage trådt gennem 
dobbeltdøren til IHS, præcis som jeg gjorde 
for lidt over et år siden, fuld af forventning 
og lidt nervøs over hvad mit højskoleophold 
skulle bringe. 

Siden jeg blev student fra Dronninglund 
gymnasium i Nordjylland i 2003, og til jeg 
begyndte på IHS, brugte jeg min tid på at 
arbejde for så efterfølgende at rejse til Syd 
Amerika for at dyrke min store lidenskab, 
kitesurfing, under lidt mere eksotiske og 
ekstreme forhold, end det danske land kan 
tilbyde. Det var en tid, hvor jeg oplevede 
meget, ikke kun på mine rejser, men også 
i de forskellige jobs, jeg havde mellem 

rejserne. Det var alt lige fra minkfarmer til 
lærervikar på en skole i hjembyen Sæby til 
arbejdsmand på en makrelfabrik. Jeg nød 
selv at kunne bestemme, hvad jeg ville og 
hvornår, og havde på det tidspunkt svært 
ved at forestille mig at jeg nogensinde skulle 
blive tilfreds med at gå i skole igen. Men 
på opfordring fra min bror, og med alle de 
gode oplevelser og venskaber han fik under 
sit højskoleophold i baghovedet, meldte jeg 
mig som elev på IHS. 

Lige noget for mig
Det viste sig hurtigt, at det at være højskole-
elev på IHS lige var noget for mig. Jeg nød 
hver eneste dag på skolen, uanset om det 
var med surf, trampolin, fodbold, svøm-
ning, adventure, festerne, nordmændene 
på værelse 1. Ja, selv fysisk træning med 
”standeren” fredag morgen var en fornøjelse, 
eller…?!

Da jeg så mod slutningen af mit ophold 
blev kaldt ind til Michael Willemar, og 
han tilbød mig stillingen som bademester 
på skolen, var jeg ikke sen til at slå til. Det 
betød jo et år mere på skolen, og i efteråret, 
skulle jeg jo være sammen med de 13 fra 

mit ophold, der var blevet udvalgt til in-
struktør og teambuilder linjen, så det kunne 
jo næsten ikke være bedre. 

Nu har jeg set IHS fra den anden side, 
og det ændrer ikke mit syn på IHS som væ-
rende verdens bedste højskole. Jeg ser frem 
til, præcis som første gang jeg trådte ind på 
skolen, hvad det nye ophold vil bringe, og 
glæder mig til at blive en del af det samt 
møde de af de gamle elever, der kommer til 
det sønderjyske for at få del i IHS-livet og 
genoplive minderne.

Christian Noer

Hvem er han, den nye forretningsfører på IHS ?

Mit navn er Søren Stein Brinck, jeg er 33 
år, gift og har 3 børn. Min baggrund for at 
arbejde med skolens økonomi er en bankud-
dannelse og senere arbejde i økonomifunktio-
nen i et  forsikringsselskab. Derudover har jeg 
prøvet kræfter med det at være efterskolelærer 
og ejendomsmægler.

Jeg flyttede til Sønderborg fra Odense i 
sommeren 2001, hvor min kone fik job som 
timelærer i volleyball på IHS. Min kone er 
Marieke Brinck, som, udover at have været 
lærer her på IHS, også er vokset op her på 
skolen, mens hendes far Jens Brinch var 
lærer. Så skulle de familiære bånd vist være 
kortlagt.

Jeg havde store forventninger til mit nye 
job og de forventninger er til fulde blevet 
indfriet. Idrætshøjskolen i Sønderborg er en 
arbejdsplads med højt til loftet. Her er plads 
til forskellighed og plads til at prøve nye 
ting. Derudover er det en fornøjelse at have 
mange kolleger, som på hver deres måde er 
ildsjæle, dejligt at kunne mærke iveren og 
engagementet brænde på IHS.

Økonomi og volley
Udover at have det spændende job med at 
styre økonomien på IHS, er jeg så heldig 

at have fået nogle undervisningstimer i 
volleyball. Som gammel landsholdsspiller i 
volleyball er det en stor fornøjelse at få lov 
til at arbejde med min fritidsinteresse.

Jeg er, som I nok kan læse, faldet rigtig 
godt til her på skolen og jeg glæder mig 
til alle de udfordringer, vi skal møde i den 
kommende tid. 

Med venlig hilsen
Søren Stein Brinck
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Søndag den 6. august går ”Sport-
sweek 2006” i luften. Et kursus 
for alle unge og legesyge voksne, der 
vil have en anderledes aktiv sommerferie. Vi 
har stor succes med at tiltrække både børn og ældre 
mennesker på sommerkurserne, men vi har endnu 
ikke udbudt et sommerkursus for de unge før nu. 
Vi skal have kørt kurset i stilling, og derfor håber vi, 
at mange af jer tidligere IHS’ere vil være tændte på 
at genopleve jeres gode gamle IHS med både gamle 
højskolekammerater og venner hjemmefra. Vi tilby-
der jer derfor sommerkurset GRATIS, hvis I tager to 
venner med!!!  (Værdi 3200 kr.). 
Ugen er spækket med fristelser, og der vil være tilbud 
for enhver smag. Man vælger en hovedidrætsgren, 
modul A, samt en aktivitet i modul B og C (se 
senere). Udover idrætsmodulerne vil der være andre 
spændende aktiviteter og arrangementer på program-

met. Der afholdes bl.a. et Adventurerace og 
foredragsholderen René Nielsen, der 

er aktuel med bogen ”Halv mand 
– helt menneske”, vil fortælle 

sin gribende historie om sit 
liv, der ændrede sig radikalt, 
da han i en uforklarlig 
togulykke mistede begge 
sine ben. 

Vi har desuden indgået et 
samarbejde med Adventure 

Diving, hvor du har mulighed 
for at få et dykkerkursus, der giver dig 
oplevelser ned til 18 m og et PADI Open 
Water certifikat. Yderligere tilbydes et prøve-
dyk for alle andre kursusdeltagere. Dykkerkur-
set indgår i både modul A, B og C.
Skolens uddannede massører vil udbyde massage til 
de ømme muskler, og hver aften vil der være café-
hygge i pejsestuen med livemusik eller bålhygge på 
stranden.
SportsWeek falder desværre oveni i Skanderborgfe-
stivalen, men når I tænker jer godt om, er det sikkert 
ikke nogen hindring i forhold til dette enestående 
tilbud om en fantastisk uge på IHS! 
Vi glæder os til at se jer til en genial sommer på 
IHS…

Ankomst: Søndag den 6. august mellem kl. 15 og 17.
Afrejse: Lørdag formiddag den 12. august.

Kursusleder:
Pia Brøgger  
61 30 92 72
pia@ihs.dk

Korte kurser
12-17 marts - Argentinsk Tango 
Der vil blive undervist i argentinsk tango på 3 niveauer: Begyndere, let øvede og øvede.

2-8 juli - Musik fis hop og spring
Et kursus for familier med børn fra 0-8 år. Temaet i år er vand.

9-15 juli - Dans Dans Dans
For alle der bare ikke kan sidde stille til god musik. Der vil være undervisning i mange forskellige danse 
samt andre fag.

16-22 juli - Familiekursus
For familier med børn fra 4 år og frem. Årets tema er ”Columbus på rejse”

23-29 juli - Adventure
En uge for dem der gerne vil udfordres.

23-29 juli - Volleyball
En uge med fokus på indendørs volleyball. Vi gør dig klar til den nye sæson.

30-5 august - Midt i livet
En uge, for de 40-60 årige, med masser af frisk luft, motion, og samtaler om fælles livsvilkår. Kropslig og 
intellektuelle udfordringer.

30-5 august - Golf
For begyndere og øvede. Kurset henvender sig hovedsageligt til 40-60 årige, da kurset løber af staben 
samtidig med kurset ”Midt i livet”

6-12 august    Sportsweek
Mere om dette kursus i artiklen i bladet.

Læs mere om kurserne på www.ihs.dk
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t IHS-Udflugt d. 26 august 2006
Så er der fælles kredsarrangement for elevforeningen. 
Det er på tide at slippe dit indre legebarn fri en dag 
i Djurs Sommerland. Vi mødes kl. 10 på rutebilsta-
tionen i Århus. Herefter går det med fælles bus til 
DJURS SOMMERLAND, hvor dagen står på sol, sjov, 
øl og badeland. Tjek evt. www.djurssommerland.dk
Senere vender vi med bussen tilbage til Århus, hvor 
der vil være en fest i lækre lokaler med god mad, billig 
bar og live musik til den lyse morgen.

Tilmelding sker ved at indbetale 150,- på reg.: 7110 
kontonr.: 299065. (Husk navn og årgang). Desuden 
skal du sende en mail til line.raaby@studmed.au.dk 
med navn, årgang, e-mail og tlf.nr., så vi har mulighed 
for at give flere praktiske oplysninger.

Har du spørgsmål, kan du ringe til Lars Henrik efterår 
’01(20976279) eller Line forår ’02 (274637909)

Sidste tilmelding den 11. august 2006
 
Max deltager antal 120. (Først til mølle)

Vel mødt!

DJURS
SOMMERLAND

Modul A
Beachvolley
Funk/streetdance/Aerobic
Windsurfing
Klatring/MTB/Kajak

Modul B
STOMP
Træning på bold
Træning/aktiviteter i vand
Klatring
MTB

Modul C
Kajak
Rulleskøjter
Windsurfing
Beachvolley
Aerobic

SportsweekSportsweek



24 25

En regnfuld lørdag i oktober var mit første gensyn med IHS efter at have 
forladt skolen i august 2005. Jeg har en relativ lang historie på IHS, da 
jeg har været elev, instruktør og bademester og har derfor boet på skolen 
i små 2 år. At se IHS igen var selvfølgelig noget ganske specielt, men 
minderne og de gode historier vil jeg ikke komme videre ind på her.

Den egentlige grund til mit besøg var at deltage i IHS’s nyeste skud på 
stammen af nye tiltag: IHS maraton. Jeg løb mit første maraton i Køben-
havn som elev på skolen og har haft mange træningsture i skovene og på 
vejene i Sønderborg. Dengang var det ikke altid lige fornøjeligt at starte 
den jævnlige fysiske træning, på trods af en ellers vældig oplagt ”stan-
der” ved opvarmning i Kongegården. Den fysiske træning er dog blevet 
en, mere eller mindre, jævnlig del af min hverdag, så det var næsten en 
selvfølge, at jeg skulle løbe IHS Maraton – jeg må dog indrømme, at jeg 
valgte den lidt mere overskuelige 10 km. rute i Katrinelund. Det var en 
rigtig god oplevelse igen at løbe i Sønderborg, men der manglede dog 
nogle eks-IHS’ere ved min side. Så vidt jeg ved, var jeg faktisk en ud af 3 
medlemmer af elevforeningen, der deltog, og derfor læser du nu dette. 

IHS SØNDERBORG MARATHON 
LØRDAG D. 21. OKTBER 2006

Kristian F. Munksgaard elev forår ’04

JOB PÅ IHS
Prakt isk medarbejder 

Sidder du og drømmer om et liv på IHS, 
og er du samtidig skruet håndværksmæssigt 
fornuftigt sammen? Er du tosset med at slå 
græs og ikke bange for at gå til vaflerne – så 
slå til nu!

Fra 1. marts 2006 er der en stilling ledig som 
praktisk medarbejder – også kaldet ”bisse”.

Du kommer blandt andet til at arbejde sam-
men med en vidunderlig soldaterkammerat, 
Thomas, som var elev her i efteråret 2005. 

Du vil få eget værelse med udsigt over 
parken og havet samt adgang til et inspirerende 
spisekøkken, men du vil oftest blive draget 
af duften fra den fælles spisesal til alle dagens 
måltider… 

Så vidt det er muligt, vil du også kunne 
deltage på nogle idrætshold.

Hvis du har en ven, der ikke har gået på 
verdens bedste højskole, som kunne være inte-
resseret, må du også gerne tilbyde ham jobbet. 

Ring til IHS og få nærmere informationer 
om løn- og arbejdsforhold.

IHS SØNDERBORG MARATHON 2005
Fakta 2006 

Det er næsten for godt til at 
være sandt: 
DAF opmåling (præcis 
elektronisk opmåling)
Elektronisk tidtagning
Forfriskninger ca. hver 5. km
Løbe t-shrit til alle løbere
200,- for marathon 
90,- for 10 km. rute
(priser er for medlemmer af 
elevforeningen inkl. rabat)
Tilmeld 10 personer og få 
plads 11 og 12 gratis
(kontakt IHS pr. telefon)
Diplom med placering og tid
Gamle som nye IHS’ere i 
topform
Der forventes op mod 
500 deltagere.

Fakta 2005

Antal deltagere: 300 
Antal deltagere fra elevfor-
eningen: 3

Løbet i 2005 forløb rigtig 
godt og uden problemer på 
trods af store regnskyl. Jeg 
glæder mig meget til mit næ-
ste IHS maraton og til at se 
flere eks IHS’ere på ruten.

                                             
                   

Tilmeld dig 

og dine venner 

allerede nu på 

www.ihs.dk

Den nye tøjkollektion

Se & prøv næste gang du kigger forbi højskolen
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Hvad skete der med formandinden!
Jeg må sande, at 10. klasseelever ikke 

er de mest spændende elever at undervise, 
i hvert fald ikke når man først har været 
højskolelærer. Jeg oplevede, at ca. 75 % 
af mit arbejde var opdragelse og 25 % var 
undervisning, hvilket er alt for lidt efter mit 
temperament, og hvad jeg gerne vil med 
min idrætsundervisning.

Sideløbende med lærerjobbet blev jeg in-
struktørassistent på Københavns studenterrevy 
i januar 2005. En utrolig spændende periode 
hvor jeg mødte en masse skønne teatermenne-
sker, og vi fik sat en dejlig revy op. Efter denne 
spilleperiode gav det mig mere blod på tanden 
til at skulle prøve at komme længere ud af 
denne tangent.

Festival & Jazzzz
Min jazz havde været lidt på pause, men 
pludselig bød der sig en anledning. Århus 
Jazzfestival 05. Det blev for mig mit første 
rigtige koncert-job. Jeg stod og manglede 
en pianist og efter at have taget et tilløb 
spurgte jeg Niels Jørgen Steen, som sagde 
ja med det samme. Det hele endte med 
to dejlige koncerter på Rosenteatret, som 
vi havde fået omdannet til en hyggelig 
jazzklub. Siden hen har jeg fået spillet 

forskellige steder med forskellige musikere, 
hvilket har været en dejlig udfordring. Pt. 
arbejder jeg på, at vi kan komme på Femø 
jazzfestival og spille i år, men nu må jeg se, 
hvad året bringer!

I selskab med de professionelle
Sommeren bød også på en opringning fra 
Præsidiet fra Københavns studenterrevy; 
om jeg havde lyst til at bide skeer med årets 
kommende revy. En noget stor mundfuld 
og udfordring men det var lige præcis en af 
de muligheder, jeg havde gået og søgt efter, 
så jeg takkede ja og er i skrivende stund 
dybt begravet i at instruere et hold fantasti-
ske skuespillere. Jeg har været meget begavet 
med hjælp fra professionelle tekstforfattere: 
Leif Maibom, Vase & Fuglsang og Carl Erik 
Sørensen. Det er dejligt at opleve, at de ikke 
er for fine til at hjælpe med materialet. 

Så på de snart 3½ år jeg har boet 
i København, synes jeg, at jeg er 
nået en del af mine drømme. 
Der er mere fart og tempera-
ment på i København, og 

det passer nok egentlig ganske godt til mig.
Der er stadig drømme, jeg stræber efter 

– faktisk mange. Det er hele mit drive. Jeg er i 
øjeblikket ved at kontakte diverse teatre for at 
se, om der er mulighed for at stikke fødderne 
ind der, men det er en svær verden! Jeg har 
ikke gjort mine valg nemmere for mig selv, 
men hvem har sagt, at man skal det? 

Helt sluppet højskoleverdenen har jeg 
heldigvis ikke. Jeg er tilknyttet som kortkur-
suslærer på Nørgaards Højskole, hvor jeg har 
afholdt flere kurser. En dejlig måde stadigvæk 
at have kontakt med højskolelivet.

Hvad 2006 ellers kommer til at bringe, ja 
det må guderne vide, men ét er sikkert; jeg 
skal nok selv gøre en indsats for, at det bliver 
et begivenhedsrigt år.

Med disse ord ønskes I alle et rigtigt godt 
2006.

Mange hilsner fra 
Anne Kristine

Efter sidste arbejdsweekend på IHS i efteråret 
blev jeg spurgt af redaktionen, om jeg ville 
fortælle lidt om, hvad der var sket, efter jeg var 
stoppet som formand.
Min første tanke var, at der ikke var sket så 
frygteligt meget. Men da jeg tænkte efter, er 
der alligevel sket lidt. Selv om mit IHS for-
eningsarbejde altid har været drevet af lysten 
og gejsten for, at IHS skal forblive en af de 
fantastiske højskoler, som unge mennesker kan 
benytte sig af, så har jeg nu sat mine egne, og 
nok noget mere egoistiske, projekter i fokus.

Jeg søgte om orlov fra mit job som højsko-
lelærer i efteråret 2002. Det blev springet til 
at få lov til at afprøve nogle af mine mange 
drømme i musik- og teaterverdenen.

Jeg blev optaget som jazzsanger på en skole 
i Århus, hvor jeg nød at spille den musik, jeg 
nu engang holder mest af; jazz, i standard-, 
traditionel-, & swing-form. Efter det halve år 
skulle jeg tage stilling til, om jeg havde lyst til 
at komme tilbage til højskoleverdenen. Da jeg 
ikke kunne få forlænget min orlov og egentlig 
ikke havde savnet mine vagtforpligtigelser og 
presset om manglende elevtal, tog jeg springet 
og sagde op. En stor beslutning for mig da jeg 
altid har holdt rigtigt meget af at være under-

viser for voksne mennesker. Det tætte forhold, 
man kan nå at opbygge på den tid, de er på 
skolen, at se eleverne rykke sig – rent fagligt, 
men ikke mindst på det personlige plan – det 
har været fantastisk.

I Halfdans tegn
Foråret 2003 blev brugt på teatermil-
jøet. Jeg har i flere år spillet med i diverse 
festugerevyer på Rosenteatret i Århus. Det 
har været med stor succes og en masse 
dejlige oplevelser. Vi besluttede at sætte en 
Halfdan Kabaret forestilling op. Efter sidste 
forestilling var der en af publikummerne, 
der havde snakket med vores instruktør og 
spurgt, om vi ikke i efteråret ville komme 
ud til hans viseforening og sætte forestil-
lingen op. Vi blev alle i truppen utrolig 
glade, for det er skønt at kunne glæde folk 
med det teater, man har lagt mange kræfter 
i. Men hvad nu? Efter revyen var det mine 
planer at rykke mine teltpæle til København 
for at fortsætte på jazzakademiet på rytmisk 
center, - hvis jeg altså kom ind. Men jeg var 
ikke i tvivl, så jeg pendlede i den periode, 
vi skulle fortsætte med Halfdan. Det endte 
med en helt lille turne på 10 forestillinger. Det 
kunne vi jo ligeså godt, når vi nu var i gang.

Jeg kom ind på Jazzakademiet i København, 
og det var et stort skridt for mig at flytte til 
København. Jeg var i tvivl, for det kom så 
pludseligt, og de bedste veninder gennem 
mange år skulle jeg sige farvel til. Men til 
gengæld fik jeg nu også mulighed for at prøve 
Købehavns muligheder i Jazzmiljøet af. Jeg må 
sige, at på det punkt kan København noget 
mere end Århus.

Jeg nød at synge endnu mere. Jeg sugede 
jazzen til mig, mødte skønne musikere, bla. 
Niels Jørgen Steen (tidligere dirigent for DR 
Bigband), som nu har sit eget Monday Night 
Bigband og dirigerer i Tivoli’s Bigband. Et 
møde som har udviklet sig til et dejligt ven-
skab. Jeg kom også tættere på min familie. De 
har ikke været så højt prioriteret i de år, jeg var 
lærer på Nørgaards Højskole.

I slutningen af november 2003 blev jeg til-
budt job på Gentofte Ungdomsskole som bla. 
idrætslærer for tosprogede piger. En sjov og an-
derledes udfordring da denne målgruppe ikke 
er særlig bekendt med danske idrætstraditioner. 
Da vi nåede sommerferien, og jeg egentlig 
skulle videre, blev der en stilling ledig i deres 
nye 10. kl. center som idrætslinielærer. Så der 
var jeg i ét år, - jeg blev jo nødt til at forholde 
mig til, at der er en husleje der skal betales!
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IHS Allstars
IHS Allstars er det beskedne navn på det vol-
leyballhold, som vi stillede i dansk volleyballs 
store pokalfestival i Odense i januar. ”Vi” er 
i denne sammenhæng en håndfuld tidligere 
IHS-fyre suppleret med et par stykker, som 
bare passede godt til holdets profil. Optagel-
seskravene på holdet var i prioriteret række-
følge: Har gået på IHS, kan spille volleyball, 
kan feste, og det står endnu ikke helt klart, 
om vi havde nogen, der opfyldte alle tre krav.

 Jeg skal lige starte med at nævne, at vi 
stillede et tilsvarende hold i samme stævne 
sidste år. Ordet ”ynk” dukker af en eller 
anden grund op, når jeg prøver at genkalde 
mig vores præstation dengang. Derfor var 
det ambitiøse mål i år at vinde mindst lige 
så mange kampe som året før (nul) og være 
mindst lige så festlige.

På forhånd havde vi tilsagt syv spillere, 
heraf fire, som opfyldte IHS-tilknytnings-
kravet. Én var dog blevet syg og måtte 
melde afbud (ikke en IHS’er). Heldigvis 
kunne Tony supplere vores hold med Søren 
fra Odense, tidligere elev og bademester 
på IHS, men efter min tid. Det var ganske 
heldigt, for en anden af vores spillere, 

Bedsted-Nils, ankom først til hallen midt 
i vores første sæt lørdag morgen, og for at 
fastholde en vigtig tradition ankom han 
direkte fra en fest i Kolding og var vist ikke 
helt appelsinfri. I hvert fald blev der til en 
tequila til os hver, da vi senere vred hans 
spilletrøje.

Søren spillede kun to kampe, og i resten 
af stævnet hed holdet Tim, Tony, Peter, 
Christian, Nils og Kasper. Og hvilken 
lykke. Vi vandt første kamp 2-1 over et 
uortodokst og ikke særlig stærkt Norden-
skov-hold og havde dermed overgået vores 
præstation fra sidste år. Det skulle dog 
hurtigt vise sig, at Nordenskovs beherskede 
niveau mere var reglen end undtagelsen. 
Så uden at anstrenge os alt for meget vandt 
vi også de følgende kampe lørdag og var 
dermed klar til en slags finale søndag.

Fiesta mexicana
Før den var der dog den store pokalfest 
lørdag aften. Eller skulle jeg sige fiesta, 
for temaet var mexicansk, så der var dømt 
sombreroer og overdådig mexicansk fest-
menu. Ay, caramba! Mexicanerne har jo 
fundet ud af, at pandekager ikke er noget, 

man kun spiser som dessert og med is til. 
Næ, man kommer al sin mad i pandekager 
og drukner det i øvrigt i chili. Olé for en 
madkultur. Og så en øl til, så var der jo 
ikke et øje tørt.

Sombreroerne kom i øvrigt til stor hjælp 
senere på aftenen. Ja, jeg var vist selv lidt 
træt på grund af for lidt søvn i ugen op til 
stævnet, og hvad er så bedre end at sætte 
sig op ad en væg med en sombrero trukket 
godt ned over øjnene?

En skadet spiller
Derfor sluttede festen vel også lidt tidli-
gere for nogle af os end for andre. Nils lod 
sig ikke mærke af, at han kom direkte fra 
festen i Kolding og holdt ud til den bitre 
ende. Det samme gjorde Tony, og for at 
holde endnu en tradition i hævd skulle han 
åbenbart slutte festen af med at komme til 
skade. Sidste år var det godt nok kun en 
trommehinde, det gik ud over. I år gik To-
nys hovedbund i infight med en forhøjning 
i dansegulvet, angiveligt fordi han havde 
misforstået konceptet i ”Vild med dans”.

Skadestue ville den modige mand dog 
ikke høre tale om, og han gennemførte 

både overnatning og søndagens kamp 
med et grimt sår og deraf følgende rødt og 
klistret hår.

Søvn blev der alligevel ikke meget af, 
for vi overnattede i en gymnastiksal af den 
slags, hvor vi sprang over buk i gymna-
stiktimerne, dengang jeg var barn. Prop 
omkring 60-70 mennesker ind sådan et 
sted og prop dem derind i små portioner, 
efterhånden som de kommer stive hjem fra 

en fest... så kan det faktisk godt blive lidt 
svært at sove.

Finalerne
Vores modstandere i søndagens finale, 
Midtfyns VK, havde været så usportslige 
at tage hjem og sove, endda uden at have 
været til fest. Det gav os et lille handicap, 
men i virkeligheden spillede de nok også 
lidt bedre end os. De havde i øvrigt også 

selv en gammel IHS’er. Så facit 
af weekendens anstrengelser 
blev en fornem andenplads ud 
af de seks deltagende hold i 
herrerækken.

Den festlige weekend 
sluttede vi af med at se 
pokalfinalerne, som også var 
den officielle afslutning på 
festivalen. Vi regner med, 
at IHS Allstars går efter at 
sætte nye rekorder til næste 
års stævne. Ansøgninger om 
optagelse på holdet stiles til 
Tim eller Tony.

Kasper Lindberg
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HUSK Fra redaktionen Adresseliste over elevforenings bestyrelse pr. 1/1 2006
Formand: Peter Sonne 
Victor Bendixgade1, 1. tv, 2100 København Ø
Tlf: 39195750/30225750, E-mail: 
 peter.sonne@mail.tele.dk

Kasserer: Helle Djernis
Ed. Suensonsgade 3, 4F, 8200 Århus N
Tlf. 86169073/26149073, Email: 
helledjernis@hotmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:
Peter Fabricius
Rådmand Liisbergsgade 6, 3. tv, 8000 
Århus 
Tlf. 86121120, E-mail: 
fabriciuspeter@hotmail.com

Anders Lærke Moesby
Dalgas Avenue 10, v.4, 8000 Århus
Tlf. 26154233, E-mail: pixeldyr@sol.dk

Kristian Hjort Normann Pedersen
Sdr. Boulevard 17F, 1. –1104, 5000 Odense C
Tlf. 61677070, E-mail: waweride@ofir.dk

Louise Buhr
Thorvaldsensgade 9, 1. th, 8000 Århus
Tlf. 86187212/29913921, E-mail: 
louisebuhr@hotmail.com

Keld Allan Nielsen
Blegdammen 3, st. tv., 8000 Århus C
Tlf. 61279827, E-mail: 
hammelev@hotmail.com

Øst:
Camilla Collet Madsen
Holsteinsgade 51, 4. tv, 2100 København Ø
Tlf. 26843002, E-mail: camilla_
collet@hotmail.com

Ditte Marie Bruun
Hellebækgade 11, 2. th, 2200 København N
Tlf. 26136901, E-mail: 
dittemarie_bruun@hotmail.com

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

Kristian Fahnøe Munksgaard
Damhusvej 6, 2., 5000 Odense 
Tlf. 21645979, E-mail: kfm@ofir.dk

Suppleant:
Ditte Hau Skibelund
Strynøgade 5, -  2100 København N
Tlf. 20713256, E-mail: dittehau@hotmail.
com

Årgangsrepræsentanter:
Forår 2005:
Katrine Forsberg Lauridsen
Tlf. 61664166, E-mail: 
katrineforsberg@hotmail.com

Efterår 2005:
Christine Bruun
Hellebækgade 11, 2. th, 2200 København N
Tlf. 40607207 , Email: 
chris18bruun@hotmail.com

18. marts 2006
Vild med dans

19. – 21. maj 2006
Elevtræf

29. juni – 2. juli 2006 
Landsstævne i Haderslev 
(+ nogle dage før på IHS)

26. august 2006
Øst-vest fest, Djurs Sommerland

14. august – 15. december 2006
Efterårsskolen ’06

21. oktober 2006
IHS Marathon

Her har du mulighed 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 og interessant at læse.

Vi er også meget interesserede i at låne bil-
leder, ikke mindst fra de nyeste årgange. Alt 
billedmateriale kan anvendes i Elevskriftet, 
men husk at påføre eventuelle papirbilleder 
navn og returadresse.

Send venligst digitalt materiale primært pr. 
e-mail - ihs-redaktionen@hotmail.com, eller 
via cd-rom/DVD.

Deadline for næste Elevskrift: 1. juli 2006

  Med venlig hilsen
  Elevskriftets redaktion
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