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Billeder fra efteråret 2014

LEDEREN
For alle os tidligere IHS-elever forekommer det os 
som en noget nær umulig tanke, at en anden højskole 
kunne komme ind under huden på os, som IHS har 
gjort det. Derfor har dette elevskrift gennem tiden 
haft fokus på netop IHS og skolens tidligere elever, 
altså os selv. 

Spalte op og spalte ned har været fyldt med (gode) 
artikler om diverse fester, rejser, uddannelser, 
events, personlig udvikling og meget mere. Alle med 
det fælles udgangspunkt, at IHS eller elevforeningen 
har været i centrum.

I dette blad har vi besluttet os for at bevæge os bare 
en lille smule ud af IHS’ trygge rammer. Vi vil gerne 
prøve at danne os et billede af, hvordan de andres 
liv tager sig ud. Er højskolerne derude så anderledes, 
som vi tror? Eller er IHS-ånden i virkeligheden bare 
højskoleånden? 

I temaet møder du derfor en fremmed forstander og 
et par elever fra helt andre højskoleformer, ligesom vi 
ser på andre elevforeningers “naive” tro på, at deres 
højskoler er de bedste.

Men bare rolig, vi har også nyheder fra, og fokus på, 
IHS og elevforeningen. Du bliver således præsente-
ret for IHS’ nye bestyrelsesformand og kan læse en 

personlig beretning om grønlænderen Gedion, der 
gennem en årrække har været en - tør vi godt sige 
- institution på skolen. Sidst, men ikke mindst, giver 
vi dig et lille indblik i, hvordan IHS gang på gang dan-
ner ramme for nye forelskelser – hvoraf flere holder i 
mange år.

Sluttelig, kære læser, er elevskriftet som sædvanlig 
krydret med billeder af dig og dine venner. Samt de 
venner, du ikke har mødt endnu, men som du helt 
sikkert skal skåle med til elevmødet, eller når I ved 
tilfældighedens tvang mødes på en bar og begynder 
at dele ud af IHS-minderne.

Rigtig god læsning.
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Formandens ord
▆ Af Lise Fræhr

Det er nu 8,5 år siden, jeg kom ind i re-
præsentantskabet og elevforeningens besty-
relse. Og gennem alle årene har der været 
enorm energi og sammenhold.

Alle i repræsentantskabet har gået på IHS, og 
med derfra får man nogle værdier, oplevelser og et 
sammenhold med sin årgang. Dette fører hver per-
son med sig, fra mange forskellige årgange. Og til 
de to årlige repræsentantskabsmøder bor man ikke 
nødvendigvis sammen med en fra sin egen årgang. 
Man snakker og fester med hinanden på tværs, og 
herigennem opstår nye venskaber.

Jeg var eksempelvis til en 30-års fødselsdag i 
vinter, hvor der udover folk fra fødselarens egen 
årgang var inviteret to gamle lærere, en tidligere 
forstander og folk fra årgange før og efter fødse-
laren. Gæsterne havde hun lært at kende gennem 
repræsentantskabet og sommerkurser. Alle kunne 
synge og danse med på Baywatchsangen, og det 
var svært for de andre gæster at forstå, at vi ikke 
havde gået på ophold sammen.

Sammenhold, venskaber, energi og ja, IHS-
ånden. Det er det, der gør, at der to gange årligt 
bliver udgivet elevskrift og bliver afholdt arran-
gementer både øst og vest for Storebælt. Og at 
der hvert halve år er kampvalg blandt de nuvæ-
rende elever for at være med. Det er fantastisk 
at være formand et sted, hvor så mange ideer 
spirer, og hvor der er rigelige hænder at vælge 
mellem, når opgaver skal løses.

Skulle du have lyst til at være med i repræsen-
tantskabet, så er der altid mulighed for at kom-
me med. Bare send en mail til undertegnede.

Af arrangementer kan nævnes, at der i efter-
året var fest i København, og traditionen tro var 
beachvolley og julehygge i Odense i december. I 
februar måned er der et arrangement i Aarhus – i 
skrivende stund er der solgt over 200 billetter! 
Det er dejligt, at så mange medlemmer af elev-
foreningen har lyst til at støtte op om og deltage 
i vores arrangementer.

Det er mest de seneste årgange, der kommer til 
kredsfesterne. Men gennem Rolatorbanden har vi 
de senere år også tiltrukket lidt ældre årgange til 
en række arrangementer. Og det håber vi meget at 
blive ved med.

Hvis du sidder med en idé til et arrangement, 
er du altid meget velkommen til at henvende dig. 
Her er kræfter til at hjælpe ideen på vej, og hvis du 
selv har energien, kan du søge økonomisk støtte, så 
længe det er et arrangement for alle medlemmer af 
elevforeningen.

Tidligere og kommende arrangementer kan du 
læse om på Facebook og vores hjemmeside www.
ihselev.dk.

Til slut vil jeg minde om elevmødet d. 8.-10. maj, 
som skolen og vi selv afholder i samarbejde, og 
hvor jeg håber at se mange gamle IHS’ere til en 
fantastisk weekend med masser af IHS-ånd.
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Forstanderen har ordet
▆ Af forstander Michael Willemar Svanøe

Så er det atter blevet tid til at give en sta-
tus på livet på IHS, hvor vi kan melde om 
godt vejr. 

I skrivende stund har vi ingen sengepladser 
ledige. Med andre ord er IHS fyldt med glade, 
engagerede og motiverede elever. Dette er 
ikke alle højskoler forundt, så vi føler os privi-
legerede og taknemmelige. Men det må også 
betyde, at vi gør en masse ting rigtigt.

Vi har for første gang, for efterårsholdet, inklu-
deret et tre ugers ophold i Afrika – nærmere be-
stemt Tanzania og Zanzibar. Tre uger af januar 
er således blevet en del af en forlængelse af 
det "typiske" efterårshold, der altid er sluttet 
kort før jul. Det var kæmpestort for alle os 80 
personer, der var med, med store indtryk og 
fantastiske oplevelser. En kulturel rejse, der har 
sat sine spor.

Destinationen i Afrika har mange tidligere 
IHS’ere besøgt, men det er første gang, vi in-
kluderer det i selve højskoleopholdet. Som 
altid, når man laver tiltag af den kaliber, er 
der en masse "lessons learned". Hvordan skal 
introen til turen være? Og hvordan afslutter vi 

nu opholdet bedst, når et nyt kuld forårselever 
samtidig er startet hjemme i Danmark? Vi har 
fået en masse konstruktiv feedback, som vil 
være med i vores kommende overvejelser. Men 
lad mig slå fast: det virker som en struktur, der 
er kommet for at blive.

Innovation, renovation og investering
Det er tit nemt at forfalde til jubel og stilstand, 
når det går rigtig godt – og det gør det på IHS. 
Mange elever, mange arrangementer, mange 
gæster og korte kurser, der stort set altid er 
fuldt besat. Det kan være svært ikke at løbe 
rundt med armene højt i vejret. Men netop i ti-
der med stor succes skal vi være endnu mere 
fokuseret på udvikling og innovation. Vi skal 
bevare momentum og udnytte at vi i forhold 
til mange andre er et eller flere hestehoveder 
foran. Vi er jo i den favorable situation, at vi er 
i stand til at tjene nok penge til at turde tænke 
både i renoveringer og investeringer. 

Et af vores fokusområder vil være at systema-
tisere innovationen, så ikke kun de få, men alle 
på IHS bliver involveret i tanke- og handlings-
processerne. Og jeg må sige, at de ansatte på 
IHS i den grad lever op til det og går forrest 

med at udvikle og tænke nye og spændende tan-
ker. Det betyder ikke – for den måske bekymrede 
læser – at vi ikke har værdisættet og traditionerne 
med i tankerne. Tværtimod er vi meget bevidste 
om at værne om de værdier og det fundament, vi 
står solidt placeret på. Vi udvider bare paletten og 
gør fundamentet stærkere og mere robust.

Jeg tror, at jeg med en enkelt sætning kan beskrive 
den positive opmærksomhed og besøgsvirksom-
hed, vi for øjeblikket har:

IHS har 55.000 spisende gæster om året.

Tallene taler deres eget sprog. Det stiller krav til 
fleksibilitet og vedholdenhed, som de ansatte i den 
grad lever op til. De agerer professionelt, engage-
ret og kompetent, hvilket er en sand fornøjelse at 
være i spidsen af.

Så hvor vi tidligere har været udfordret på elev-
indtaget, er vi det lige nu på kapaciteten. Både af 
ovenstående grunde, og så fordi vi står over for at 
renovere elevværelserne. Men det er spændende 
udfordringer, og vi har med kyshånd taget imod 
dem.

Højskole som trend
Er det her dejlige øjebliksbillede (de seneste to-
tre år) en trend, der vil fortsætte? Tør vi tro på, at 
højskolebevægelsen vil få en generel opblomstring 
eller i det hele taget overleve ind i fremtiden? Det 
er vanvittigt svært at spå om. Der er mange para-
metre, der gør sig gældende. 

Det er dog min overbevisning, at det at kunne in-
teragere i teams og i et fællesskab vil have en es-
sentiel betydning på den fremtidige arbejdsplads. I 
en tid med overhængende individualitet og fokus 
på den enkelte er netop samværet og arbejdet 
med social intelligens et varemærke, som vil blafre 
højt på enhver succesrig arbejdsplads. Presset for 
at kunne præstere og gøre en forskel hos de unge 
er ikke aftagende, tværtimod. 

Derfor er det lærende åndehul og afkoblingen for 
at "finde" sin egen retning – i et engagerende miljø 

med plads til diversitet – af stor betydning. Og jeg 
håber, at der i sammenhæng med krydsfeltet af 
spektakulære oplevelser, kompetencegivende un-
dervisning og samvær mellem elever og ansatte 
fortsat vil være en stor politisk opbakning til et så 
unikt kostskolesystem. Vel og mærke for de højsko-
ler, der gør sig umage og følger med tiden.

Dette års elevmøde nærmer sig med raske skridt, 
og jeg glæder mig til at se alle jer muntre og en-
tusiastiske mennesker i elevforeningen. Det er en 
weekend, der altid er helt særlig. Samspillet med 
elevforeningen og de mange kapaciteter er ganske 
enkelt fantastisk. Så mange mennesker samlet et 
sted, hvor alle fortsat værner om "deres" IHS, er en 
helt speciel oplevelse. Jeg glæder mig til at se og 
hilse på jer alle sammen.

Og til alle jer, der år efter år melder jer under fa-
nerne til de korte kurser, vil jeg gerne ydmygt takke 
og blot sige, at uden jer kunne vi ikke lykkes - I er 
forskellen!

Vi ses snart.

Michael Willemar
www.ihs.dk6

”I en tid med overhængende 
 individualitet og fokus på den 
enkelte er netop samværet og 
arbejdet med social intelligens et 
varemærke, som vil blafre højt på 
enhver succesrig  arbejdsplads.”



9

Vinsmagning

Fastelavn

Mathias’ liv på IHS
På skolen har han været teambuilder og har siddet med til lærermøderne som elevrepræ-
sentant. Før IHS-tiden arbejdede han som pædagogmedhjælper i hjembyen Fredericia. 

”Jeg har spillet håndbold det meste af mit liv og har en stor passion for fodbold,” fortæller 
Mathias. Fodboldpassionen var ikke til at tage fejl af på IHS, hvor han troligt trak i sin Hum-
mel Brøndby-trøje og indfandt sig i pejsestuen, når holdet skulle i kamp. Brøndbytrøjerne 
fylder meget i garderoben, men også meget andet Hummel-tøj har fundet sin vej til ska-
bet, hvor den nye IHS-trøje derfor passer perfekt ind. Med den garderobe kunne Mathias 
sørge for, at diverse adventureracehold kunne møde tjekket op i ens tøj. 

”Adventure-Mathias”
Adventureracing og windsurf var sportsgrene, Mathias ikke gjorde sig i før IHS, men blev 
glad for i løbet af opholdet. Så glad, at han forsøgte at brande sig med tilnavnet ”Adven-
ture-Mathias”. Det slog dog aldrig rigtig igennem trods ihærdige forsøg.

Hvad skal der ske efter IHS?
Mathias’ plan at søge ind på kommunikationslinjen på Medie- og journalisthøjskolen. Stu-
dietiden skulle ifølge den oprindelige plan tilbringes i Aarhus, men det har opholdet på IHS 
ændret: ”Jeg har valgt at søge ind i København, fordi størstedelen af mine IHS-venner be-
finder sig i hovedstaden. På trods af at jeg er jyde helt ind til knoglerne,” fortæller Mathias. 

Det er netop vennerne og fællesskabet Mathias kommer til at savne: ”Jeg kommer til at 
savne det massive fællesskab og den tryghed, der er ved konstant at have sine venner 
omkring en. Og selvfølgelig fællessang - hold nu kæft, hvor jeg allerede nu savner fæl-
lessang.” 

ÅRGANGSREPRÆSENTANT FRA EFTERÅRET 2014

Mathias Lausten Pedersen
Mathias Lausten Pedersen er efter to ophold 
på IHS blevet årgangsrepræsentant for efter-
årsholdet 2014.

8 9
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DGI MOMENTUM
MOMENTUM er et netværk og samtidig en helt ny projektorienteret forening 
i Aarhus. Målet er at udvikle og gennemføre nyskabende og samfunds-
nyttige projekter, hvor omdrejningspunktet er idræt og bevægelse. 
Vi ønsker, at netværket skabes af motiverede og engagerede folk, så 
vi prioriterer interne sociale arrangementer, da det danner udgangs-
punkt for et stærkt fælleskab og en lyst til at skabe noget større sam-
men. Grundstammen består af tidligere idrætshøjskoleelever fra hele 
landet, der har gennemgået DGI’s uddannelse "Fremtidens Idrætsle-
der", men det er selvfølgelig åbent for alle.

Skal du være med?

Den primære drivkraft skal være, at du har lyst til at skabe noget nyt og ændre betin-
gelserne for at dyrke idræt i Aarhus. Du skal være klar på at møde nye mennesker, som 
du kan engagere og inspirere, og på at gøre det til en fest at samarbejde. MOMENTUM 
er hamrende relevant erhvervserfaring, hvis du vil arbejde med mennesker, kommuni-
kation, projektledelse, fundraising og undervisning. Derfor vil du få en anbefaling, som 
du kan vedlægge dit CV.

Find os på facebook:  
https://www.facebook.com/groups/DGIMOMENTUM/

 Vi søger lige nu en sponsor, der har lyst til at støtte for-
eningen og dens arbejde. Kontakt  

tobias.bang@hotmail.com

 Projekterne:
Aktivitetsdage på asylcentre
#HAPPYMOVES

Foreningsvikarbureauet
 NSU Ungdomsuge

MOMENTUM er et netværk og samtidig 
en helt ny projektorienteret forening i Aarhus.Per Bang er ny formand for skolens besty-

relse. Han blev enstemmigt valgt, da skolens 
bestyrelse konstituerede sig selv d. 5. de-
cember 2014 og den tidligere formand, Thor-
bjørn Philipsen, ikke ønskede at fortsætte. 
Redaktionen har taget en snak med Per for 
at komme lidt ind under huden på den første 
tidligere IHS-elev, der er blevet tildelt posten 
som bestyrelsesformand på skolen. 

Per Bang er 56 år gammel og bor i Balle med sin 
kone Lene. Han var elev på IHS 1978/79 og var 
derefter aktiv i elevforeningen, hvor han funge-
rede som elevskriftets redaktør i en syvårig pe-
riode. I 2012 kom Per tilbage i en aktiv IHS-rolle, 
idet han blev valgt som en af elevforeningens tre 
repræsentanter i skolens bestyrelse.

Jf. dette blads artikel om IHS-kærlighed mødte 
Per og Lene hinanden gennem elevforeningen. 
Der var dengang korte kurser for tidligere elever 
i forbindelse med elevmødet, og her krydsedes 
Lene og Pers veje. Siden har de fulgt den samme.

Efter IHS blev Per uddannet journalist og har 
i mange år arbejdet freelance for diverse er-
hvervskunder. Per har også været pressechef 
ved flere VM- og EM-slutrunder i håndbold. Ved 
siden af sine job og sit IHS-engagement er Per 
også aktiv i DGI-regi. Han har således været for-
mand for DGI-Midtjylland i en årrække og blev i 
2013 medlem af DGI’s hovedbestyrelse.

Højskoleånden er givet videre til Lene og Pers to 
sønner, Tobias og Malthe. Malthe valgte Grundt-
vigs Højskole, mens flere læsere vil kende Tobias 
gennem en af hans utallige funktioner på IHS: 
tidligere elev og teambuilder; nuværende lærer, 
instruktør på sommerkurser osv. 

Per har med tiden skiftet ungdommens håndbold 
og fodbold ud med golf og lidt mountainbike. Han 
er også en ivrig alpinist og har siden sin første 
skitur med elevforeningen i 1985 været på ski 
mindst en gang om året.

Fem spørgsmål til bestyrelsesformand Per Bang

Hvorfor lod du dig vælge som formand?
”Fordi jeg har noget at byde ind med.” Per 
holder en pause. ”Bestyrelseserfaringen fra 
mit lange liv i foreningsverdenen kan være en 
gevinst for skolen og dens bestyrelse. Jeg har 
siddet med ved mange bestyrelsesmøder og 
ved, hvad der er vigtigt – og hvornår”.

Hvad er dine visioner med IHS?
”At fortsætte en skole, som i forvejen er god. 
Men dette kræver udvikling. Hvis vi vil blive 
ved med at have en af de bedste idrætshøj-
skoler, må vi udvikle os. Vi kan ikke bare gøre 
det samme igen og tro, at det er godt nok. Når 
det er sagt, mener jeg heller ikke, vi skal ud-
vikle os uden omtanke og føje enhver idræts-
lig trend. Vi skal ikke bare flyde med tiden, 
men udvikle os uden at gå på kompromis med 
vores grundværdier. Vi skal turde forstyrre de 
unge og give vores værdier videre til dem. 
Om de er moderne eller ej.”

IHS’ BESTYRELSE HAR FÅET NY FORMAND – OG HAN ER TIDLIGERE ELEV!
Hvad ser du som din fornemste opgave som besty-
relsesformand?
”Det er enormt vigtigt, at skole og bestyrelse har et godt 
samarbejde og forhold til hinanden. Så jeg vil arbejde på 
at fortsætte det gode forhold, som eksisterer nu. Og så vil 
jeg forsøge at være en god sparringspartner for skolens 
forstander. Så forstanderen ved, at han altid kan vende 
og drøfte evt. beslutninger med mig.”

Hvad er dine tanker om højskole generelt?
”Jeg synes, højskole er et sundt break fra præstations-
ræset, som egentlig allerede begynder i børnehaven. I 
dag er der et enormt individuelt fokus på egen person og 
karriere. På højskole får man lov at slappe lidt af præstati-
onsræset og fokusere på sin plads i fællesskabet i stedet. 
Det, synes jeg, er af stor værdi.”

Hvorfor er du engageret i IHS?
”Det er i grunden lidt banalt. Men jeg synes jo, det er en 
god skole. Den har altid haft nogle medarbejdere – og 
har det stadig – som er meget dedikerede i deres job, og 
som genererer den specielle fællesskabsfølelse, som man 
hurtigt føler sig en del af. Den her IHS-ånd, som mange 
taler om, har en lang tradition; mange elever har rykket 
sig ved et ophold på IHS og gør det stadig. Derfor kan jeg 
godt lide IHS og engagerer mig stadig.”

Redaktionen er begejstret for skolens nye bestyrelses 
formand. Er du?

10
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På min færd ud for at finde forskellene elev-
foreningerne imellem er jeg blevet mødt at flere 
ligheder end forskelle, selvom alle idrætshøj-
skolefolk vil sige, at netop deres elevforening 
er helt særlig. Det lyder da også fra de mange 
engagerede elevforeningskvinder og -mænd, jeg 
har talt med, at kærligheden til højskolen sam-
men med de fælles minder er drivkraften i deres 
elevforeninger. Samtidig er der stor enighed om, 
at idrætten er et vigtigt element, for listen er 
lang, når de idrætslige arrangementer for elev-
foreningsmedlemmerne skal remses op. I Gerlev 
Idrætshøjskole elevforening har man blandt an-
det arrangeret klatring, leg i Kongens Have og 
planlægger i år at kunne diske op med Akro-yoga.

Et sted hvor Gerlev ikke helt kan bryste sig er 
på medlemsantallet, hvor Ollerup Gymnastikhøj-
skoles elevforening kan mønstre imponerende 
4795 medlemmer. Her ligger vores egen elevfor-
ening også lunt i svinget, da vi ligesom Gymna-
stik og Idrætshøjskolen Viborg har ca. 1000 med-
lemmer. Størst er dog elevforeningen i Vejle, hvor 
man efter et afsluttet ophold bliver medlem uden 
at skulle betale kontingent resten af livet.       

Fælles for alle de adspurgte elevforeninger er 
elevmøderne. Her er der mulighed for at få et 
gensyn med både skole og venner til en weekend 
med fest, sjov og samvær. 

Min rundspørge har dog også givet mig det 
indtryk, at vi i Elevforeningen Idrætshøjskolen 
Sønderborg er unikke på grund af vores udbud af 
aktiviteter. Så bak op om dem, og nyd de mange 
privilegier, der følger med kontingentet!

Elevforeninger i tal 
og ånd

Vi er alle imponerede over, hvor mange 
tidligere IHS’ere, der hvert år møder op til 
elevmøde i maj. Eller at vestkredsfesterne 
tilsyneladende bare bliver større og større. 
Men er vi så unikke, som vi tror? Vi satte en 
redaktionel medarbejder til at undersøge 
de elevforeninger, som eksisterer for en 
række af Danmarks alternative idrætshøj-
skoler.
   ▆  Af Niklas Kvist Lund

Bestyrelse og organisation: 
Gerlev: 

Bestyrelsen: 9 personer. Man vælges for 1 eller 2 år. Bruger 
Conventus og Facebook til organisering af medlemmer og 
til at informere om arrangementer.   

Viborg: 
Bestyrelsen: 7 personer. 5 sidder i to år, mens 2 er fra sene-
ste elevhold og sidder ét år. Er delt i øst og vest Danmark 
– som vi er.    

Nordjyllands: 
Bestyrelsen: 7 personer + 1 årgangsrepræsentant fra sene-
ste elevhold, som følger bestyrelsesarbejdet. 

Ollerup: 
Bestyrelsen: 10 personer. 4 vælges fra de seneste to års 
elevhold.

Vejle: 
Bestyrelsen: 10 personer. Primært fra de sidste 5 års elev-
hold.  

Arrangementer og traditioner 
Gerlev: Maj-weekenden for alle tidligere elever: 
Sport, fest og gensyn med skolen er i centrum. Des-
uden arrangeres der hovedsageligt i Københavns 
området forskellige mindre arrangementer i løbet af 
året. Her er idræt i højsædet.   

Viborg: Julehygge i København og Aarhus, Vinter-
stævne, Elevmøde, Jubilarmøde og GIV ReCall, samt 
andre små arrangementer fra tid til anden i de byer, 
hvor der bor ”ambassadører”.

Nordjyllands: Elevweekend hvert efterår med te-
mafest. I foråret afholdes elevmøde, hvor jubilarer 
mødes, og hvor der afholdes generalforsamling.   

Ollerup: Elevforeningen har oprette en fond, hvor 
der kan søges penge til arrangementer, rejser og 
lignende. Største begivenheder er elevmødet med 
op mod 800 tidligere elever samt gymnastikstævnet 
OD-dag, der er for tidligere elever, og de gymnastik-
hold de træner.     

Vejle: Gensynsweekend i august – 450 jubilarer 
og tidligere elever mødtes i 2014 til samvær, fæl-
lessang og fest. Derudover en forårsfest, hvor elever 
fra efterårsopholdet inviteres tilbage til højskolen. 
Endeligt tager repræsentanter for elevforeningen 
med på højskolens forskellige udlandsture.

Medlemsantal: 

Gerlev:  430 medlemmer

Viborg:   ca. 1000 medlemmer 

Nordjyllands:  ca. 300 medlemmer

Ollerup:   4795 medlemmer

Vejle: 
Man bliver per automatik medlem af elevforeningen og 
betaler ikke kontingent. Havde første elevhold i 1942, så 
antallet af medlemmer i elevforeningen er ganske højt.   

Rigtigt mange medlemmer sætter stor pris på års-

skriftet og elevnyt. Så kan de følge med i, hvad der sker 

på skolen eller for deres egen årgang. 

- Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Vi har for nylig lukket vores Sommerhøjskole ned for at lave noget andet, og så blev GIV ReCall født; en sport-sweekend, hvor man kan se skolen igen med fokus på sport og aktiviteter, man havde, da man gik her.
 - Gymnastik og Idrætshøjskolen Viborg

Vi er i stand til at skabe en unik ånd, som vi alle nyder, hver gang vi enten er på skolen eller omgås hinan-den til relaterede events. Hvor har vi hørt det før? 
- Gerlev Idrætshøjskole 

Er IHS-ånden noget 

unikt? Er vi IHS’ere helt spe-

cielle, eller har andre højskoler 

også denne fantastiske følelse 

af fællesskab? Og hvad med an-

dre former, andre måder, at være 

højskoleelev på? Idrætshøjskole må 

da være det eneste rigtige, eller...?

I dette blad har vi vendt næsen ud mod 

de andres liv i det danske højskoleland. 

Vi besøger en anden idrætshøjskole, kig-

ger på andre elevforeninger, og vi un-

dersøger to radikalt anderledes måder 

at tilbringe et højskoleophold på. 

Måske dette indblik kan give dig nye 

perspektiver på dit forhold til IHS 

og på højskoleverdenen gener-

elt?

TE

MA - De Andres Liv

De Andres Liv
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være et sted, hvor der var plads til alle. Et sted, der 
inviterede alle lag i samfundet og fungerede som 
en institution for folkelig oplysning.

Jeg spurgte Jørgen, i hvor høj grad han mener, at 
Testrup Højskole opfylder denne tanke.

“Når jeg siger, at højskolen er et sted, hvor der 
er plads til alle, betyder det ikke nødvendigvis, at 
alle højskoler skal være for alle. Idrætshøjskoler 
henvender sig selvføl-
gelig til folk, der gerne 
vil udfolde sig kropsligt. 
Krabbesholm til designe-
re, osv. I udgangspunkt 
er alle inviteret, men det 
betyder jo ikke, at alle 
kommer.”

Jørgen Carlsen er ved siden af sit arbejde på Te-
strup engageret i oprettelsen af en helt ny højskole 
i Gellerup, der skal henvende sig direkte til 2. og 3. 
generationsindvandrere. Han beskriver for mig, at 
der er en problematik med de mange krav, der stil-
les fra forældrenes side. 

“Skal vi lave en eller anden form for kønsadskil-
lelse på gangene, skal vi forbyde alkohol totalt, hvad 
skal vi gøre for at imødekomme disse krav? Vi skal 
passe på ikke at amputere os selv og den kultur, vi 
er i, for eventuelt at kunne invitere nogen ind.” 

Derfor mener Jørgen Carlsen, at højskolen i Gel-
lerup udfylder en vigtig plads og kan komme til at 
fungere som et led mellem to generationer: 

“Så kan nogle af dem få højskolen ind under hu-
den, sådan at når de selv stifter familie, vil de have 
så afslappet et forhold til institutionen, at de kan 
se, at der også eksisterer andre højskoler end deres 
egen.”

Højskole i integrationen
I 2012 skrev Politiken, 
hvordan Venstre vil tvinge 
indvandrere på højskole: 

“Der er stadig grup-
per, som ikke er i be-
røring med det danske 
samfund. Det er det 

største integrationsmæssige problem, vi har. 
Derfor så jeg gerne, at alle nyankomne bor-
gere i dette land var tvunget på et halvt års 
højskoleophold, hvor de lærte dansk. Hvor de 
lærte om vores kultur og tradition som et før-
ste skridt til eventuelt at få permanent ophold 
i landet,” udtalte Esben Lunde Larsen, davæ-
rende forskningsordfører for Venstre. 

Denne absolutte og øjeblikkelige form for in-
tegration istemmer Jørgen Carlsen sig ikke just: 

“Man skal tænke integration i et længere tids-
perspektiv. Det har været karakteristisk for meget 
af integrationsdebatten, at man tror, at integration 
kan ordnes som et ‘quick fix’. Det kan det ikke: hold-
ningsændringer, lad os sige kompasændringer, ta-
ger simpelthen tid.” 

Betingelsen for integration må dog ikke være, at 
højskolen skal ned i gear rent fagligt, mener han: 
“Det må ikke blive for meget halm i træskoene, sid-
de på lårene af hinanden og bare komme hinanden 
ved. Hvilket det også er! Nej, der må og skal også 
være et fagligt input,” siger han og fortsætter: “Fol-
keoplysning må ikke ses som noget, der ligger nede 
i plovfurerne, men må også gerne handle om teori.” 

Højskolen besidder dermed en svær rolle, idet den 
på den ene side skal henvende sig til den brede be-
folkning og invitere alle lag i samfundet, og på den 
anden side, bl.a. for Testrups vedkommende, skal 
opretholde en høj faglighed. Det bliver af gode grun-
de svært for den enkelte højskole at tilbyde begge si-
der, men det er muligt at opnå gennem samarbejde 
og kommunikation højskolerne imellem.

PORTRÆT: Jørgen Carlsen er en markant 
profil i den offentlige debat. Det er tydeligt, 
når man googler hans navn, hvilket også af-
slører hans plads som et af de 17 medlem-
mer i Etisk Råd. Han har skrevet et hav af 
debatindlæg, kronikker og artikler og har 
noget at sige om uddannelse og højskolens 
ret og plads i samfundet. 

▆  Af Andreas Boje – elev 2012

Jeg ankommer til Testrup Højskole en onsdag for-
middag klokken lidt i ti. Det er januar måned, vejret 
er koldt og de små veje omkring højskolen er endnu 
ikke ryddet. Der er ikke et øje på skolen, og jeg står 
lidt søgende i gårdspladsen, indtil en venlig sjæl 
dukker op og prajer mig i retning af forstanderens 
kontor.

På trappen dukker Jørgen Carlsen op, i favnen har 
han en kande kaffe og en liter mælk, og får som det 
første sagt, at han “selvfølgelig også har sørget for 
en ostemad”. Vi tager plads i klassiske møbler og får 
en snak om den traditionsrige højskole, integration og 
verdenssituationen.

Forstander ved et tilfælde
Jørgen Carlsen har aldrig selv gået på højskole. Året 
var 1971, og han var fuldstændig sikker på, at han 
ville læse idehistorie – et studie, der netop var opret-
tet på Aarhus Universitet. En beslutsomhed i forhold 
til studievalg, der blandt andet betød, at han heller 
“ikke rigtig fik set verden” – og heller ikke kom på høj-
skole. Jørgen Carlsen blev dog færdig som magister 
og blev straks derefter tildelt et forskningstipendium.

“Jeg havde længe interesseret mig for højskolen 
og havde holdt højskolebladet, da jeg så en stilling 
som højskoleforstander slået op i Information i for-
året ’81 (Højskolen Thy, red.). Jeg ringede til besty-
relsesformand, Søren Kirk hed han, og vi snakkede 
fuldstændig forbi hinanden altså. Han var højskole-
mand, og jeg var sådan en moderne ung marxist, 
havde jeg nær sagt,” siger Jørgen Carlsen og fort-
sætter: “Efter vi havde talt i telefonen i en time, 
siger han, at han synes, vi har haft en god snak. 
Og det sagde han, selvom vi havde været uenige 
i alt – meget uenige. Det forstod jeg som en slags 
’frisindsideal’, altså at man ikke altid behøver at 
være enige.” 

Denne snak blev begyndelsen på forstander- og 
højskolelivet på den dengang nyopstartede højsko-
le i Thy i Nordjylland og ledte senere, i 1986, til for-
standerstolen på Testrup Højskole. En højskole Jør-
gen Carlsen i dag har ledet som forstander i 28 år. 
Han kan således notere sig for rekorden som den 
forstander, der i dag har siddet længst i embede.

Højskolens rolle i samfundet
Testrup er en traditionel grundtvigiansk højskole. 
Grundtvig gjorde sig de første tanker om højsko-
len som institution i 1830’erne; det var tænkt som 
et opgør med den egalitære pædagogik og skulle 

Integration og den moderne højskole De Andres Liv

”Jeg forstod det som en slags  frisindsideal 
– at man ikke altid behøver at være 
 enige.”

”Det har været karakteristisk for 
 meget af i ntegrationsdebatten, at 
man tror, at integration er et ‘quick fix’. 
Det er det ikke: holdnings ændringer, 
 kompasændringer, tager simpelthen 
tid.”
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noget, man benytter sig meget af på højskolen, 
også i forbindelse med debatfag, hvor turene går 
til Aros, Kvindemuseet, Den Gamle By eller byens 
stadion, NRGI Arena.

Frederik møder vi ved det velkendte knæk-
brødbord, der er et mellemmåltid mellem fage-
ne. Fem madder med smør, og så er han helt klar 
til en lille rundvisning på de mere private områ-
der. Man bor to og to, fordelt på otte gange, men 
til forskel fra IHS har man eget toilet og bad samt 
en altan, hvorfra man lige kan skimte, hvad der 
står på menuen i køkkenet. 

Hver gang har et stor fælles tekøkken, hvor 
der er placeret en gigantisk seng, som kan bru-
ges til råhygge om søndagen (og det, der er 
værre fredag nat). Frederik går på sit tredje op-
hold og har været på fodboldakademiet fra star-
ten. Han valgte IHÅ for fodbolden, men fortæller 
at sporten nu er faldet i baggrunden, mens det 
sociale betyder alt. Han viser os et lækkert pool-
rum – også kaldet herreværelset – med bordfod-
bold, dart og brætspil, hvor der et par gange 
om måneden afholdes cafeer, med øl og hygge. 
Herudover kan man nyde en film i skolens bio-
graf, hvor de, der har valgt faget ”Film”, hver 

tirsdag samles og ser og diskuterer en ’syret’ 
film. Frederik fortæller om de forskellige rejser, 
der udbydes, men som han ikke har deltaget i – 
han har prioriteret at forlænge sine ophold i ste-
det for at betale for turene til La Santa, Norge, 
Canada eller Amsterdam. Netop priserne afhol-
der desuden også en del elever fra at tage alle 
tre uger på skolens skilinje, der ellers fungerer 
på samme måde som på IHS.

Efter snakken går vi mod spisepladsen, hvor 
baconelskernes favorit – brændende kærlighed 
– serveres med det hele og runder en skøn dag 
på besøg på Århus Idrætshøjskole af med livlig 
snak ved de mange borde. I aften står den på 
håndbold-VM på storskærm og vaskeægte høj-
skolestemning, inden en fælles skitur sender 
skolens elever til Valmeinier i en uge.

Vi takker for indblikket i IHÅ’s hverdag, der på 
mange måder ligner livet på IHS, dog med en-
kelte forskelle i form af andre fagudbud og flere 
– men også dyrere – rejsetilbud.

Vi har besøgt Idrætshøjskolen Aarhus for at 
få indblik i livet på en anden højskole; hvad 
får nogen til at vælge IHÅ, når IHS også står 
klar til at åbne sine døre? Har de mon nogle 
særlige ritualer eller festteknikker, vi kan 
tage med til næste kredsfest? Er fagene an-
derledes? Er højskoleånden til stede?

▆ Af Jonas Roulund, E11/F12.

Vi ankommer til Århus Idrætshøjskole, på en dag 
hvor vejrguderne for første gang i 2015 har beslut-
tet at lade sneen præge gadebilledet. Det hvide 
skaber en hyggelig stemning om de 60’er-inspi-
rerede bygninger, der foldes ud på det 8000 km2 
store område, som udover højskolen også huser 
idrætsklubben Skovbakken. Et par elever med det 
klassiske højskolelook – træningsbukser, klipklap-
per og rodet morgenhår – peger os i retning af 
receptionen, hvor forstander Henrik Løvschall står 
klar til at modtage os.

Højskoleånd uden for IHS
Eleverne er allerede i fuld gang med volley, fysisk 
træning og outdoor (som i dag foregår indoor – til 
vandpolo i skolens svømmehal). Og så er høj skolens 

fodboldakademi på kunstgræsbanen, der netop 
har fået nyt tæppe og er blandt Danmarks bedste, 
dog må dagens træning aflyses på grund af sne-
vejret. Eleverne, der både er danske og internatio-
nale – en enkelt endda helt fra Kenya – får i stedet 
et ark med en række spørgsmål, der skal besvares 
som forberedelse til en personlig samtale senere 
på ugen med fodboldeksperten Morten Bruun, der 
er tilknyttet højskolen. Fodbold- og håndboldakade-
miet træner fire gange om ugen ved siden af det 
almindelige højskoleskema, og er ifølge forstande-
ren det eneste ved IHÅ, der bærer præg af elite-
miljø. Højskolen er ellers ofte blevet beskrevet som 
en mere elitær idrætshøjskole, men til det spørger 
Henrik Løvschall: ”De er jo, som I var, da I gik på 
IHS, er de ikke?” og peger på endnu et par elever 
i det klassiske klipklap-look, der slentrer forbi. Og 
vi må medgive, at højskoleånden lever gennem de 
samme udbud som på IHS; sangaftener, morgen-
samling, cafeer, foredrag og debatfag. 

Og så er der musikken. Skolen profilerer sig 
med en sangskriverlinje og flere musikcafeer, 
hvor eleverne optræder for hinanden. Forstande-
ren fortsætter sin fortælling om en række projek-
ter og visioner i forhold til måden skolen drives 
på, men lad os i stedet høre hvad eleverne har 
at sige.

Elev på IHÅ
Vi støder på to gutter, der begge har pause fra de 
sportslige aktiviteter – Lasse og Frederik. Lasse 
er på vej på skadesklinikken, da han er skadet i 
knæet. På trods af dette er han netop startet på 
sit andet ophold. For skaden gør ikke højskole-
livet mindre sjovt, og han nyder sammenholdet, 
fællesskabet og sangaftenerne – ligesom cen-
trum af Aarhus ofte bliver frekventeret. Weeken-
den inden vores besøg er for eksempel gået med 
en tur på Guldhornene, hvor man på legendarisk 
vis skulle forsøge at blive slået til ridder ved at 
drikke ti store fadbamser. Byen er i det hele taget 

En dag på Idrætshøjskolen Aarhus
De Andres Liv

IHÅ har sin egen hjemmebiograf, der blandt andet bliver brugt til faget Film.

IHÅ på en kold vinterdag.
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venner og lært en masse om dem selv. Christine 
siger dertil: 

”Jeg har lært, at selvom man har et handicap, 
kan man godt have et godt liv. Samtidig har jeg 
virkelig lært at sætte pris på alle de ting, jeg kan, 
og alle de muligheder, jeg har. Det har virkelig 
sat nogle ting i perspektiv.”

I forhold til udfordringer ved at være assistent, 
fortæller Christine, at det til tider var grænse-
overskridende at være 
så intim med et andet 
menneske, men at sam-
tidig tror, at det er langt 
mere grænseoverskri-
dende for borgeren, da 
han/hun må lukke en 
fremmed person ind i en 
intim oplevelse.

Ven, assistent, ven 
Man kan forestille sig, at det som ung kan være svært 
at bære mange kasketter, som det jo kræver, når man 
både er hjælper for og ven med sin borger på en og 
samme tid. Johanne forklarer:

”I løbet af opholdet blev min borger og jeg rigtigt 
gode venner. Men det er vigtigt at finde en grænse 

mellem arbejde og venskab. Når jeg fx er på arbejde, 
er det jo ikke mig, der skal bestemme, hvor vi skal ud 
at spise, hvilket spil vi skal spille, hvilke mennesker vi 
skal snakke med, eller hvad vi skal lave om aftenen. 
Men da vi blev gode venner, oplevede jeg, at min bor-
ger ofte havde lyst til at lade mig bestemme, så det 
blev sjovt for os begge to.” 

For Johanne består udfordringen ofte i at finde ba-
lancen mellem at være højskoleelev og assistent for en 

borger, og at det kan være 
hårdt at være så meget på. 
Især på de dage, hun skulle 
arbejde efter sin egen un-
dervisning. Hun siger dog 
også, at de i teamet var 
gode til at tage sig af hin-
anden og lægge mærke til 
det, hvis en kollega træng-
te til en pause. 

Alt i alt lyder Egmont som et rart sted at være, en høj-
skole der ser vigtigheden i, at også handicappede borgere 
får muligheden for at udvikle sig på et personligt plan, 
som vi andre har oplevet det og nydt godt af på IHS.

Har du lyst til at vide mere om Egmont højskole kan 
du se mere på: www.egmont-hs.dk

Vi husker alle, hvor fantastisk det var at 
gå på højskole. Det er en tid, vi aldrig vil 
glemme, og noget, vi nødigt ville have væ-
ret foruden. Men forestil dig at have et fy-
sisk handicap. Ville du så have haft samme 
oplevelse? Ville du have haft muligheden 
for at opleve den atmosfære, der får os til 
at udvikle os? Havde du kunne få venska-
ber for livet? Svaret er ja. I Hou nær Odder 
ligger nemlig Egmont højskolen, der hold 
ud og hold ind giver handicappede elever 
en stor oplevelse. Johanne Elmbæk Kassow 
og Christine Zöga Rytter Larsen har begge 
arbejdet som assistenter på skolen, så jeg 
mødte dem til en snak om en af Danmarks 
mest usædvanlige højskoler – og om de 
mange kasketter, man som assistent og 
højskoleven lærer at iføre sig.

Det specielle ved Egmont er, at her bliver der 
taget særligt hensyn til elever med et fysisk han-
dicap. Derudover tilbyder skolen, at elever med 
særlige behov kan tage en treårig ungdomsud-
dannelse. Her er der 
fokus på, hvordan 
man håndterer at 
være ’arbejdsgiver’, 
idet man som fysisk 
handicappet hele livet 
er afhængig af en as-
sistent. Assistenterne 
på Egmont er også 
højskolekammerater, da elever uden fysiske 
handicaps kan ’tjene’ deres højskoleophold ved 
at blive ansat som assistent for en borger – som 
elever med fysiske handicaps kaldes på Egmont. 

Assistenternes opgaver er meget forskellige 
alt efter borgerens behov. De kan være af prak-
tisk karakter som personlig hygiejne, toiletbesøg, 
spisning og påklædning, men også af hyggelig 
karakter, som en tur ned i byen, i biografen, 
på café osv. På den måde får eleverne knyttet 
et bånd ud over deres borger-assistent forhold. 
Et bånd, der ikke er ukompliceret, men til gen-
gæld udfordrer og flytter grænser hos den en-

kelte. Dette er den vigtigste læresætning på Eg-
mont Højskolen: at ”danne myndige, værdige og 
 solidariske mennesker”, som de skriver på deres 
hjemmeside – gennem kontakten mellem men-

nesker med forskel-
lige behov. Johanne 
fortæller: ”Man hører 
nogle utroligt rørende 
historier på Egmont, 
det er et meget livs-
bekræftende sted at 
være. Vi mennesker 
har måske meget for-

skellige forudsætninger, men dybt inde er vores 
ønsker meget ens: At opnå de mål, man sætter 
sig, at blive elsket og at have venner. Det er dej-
ligt at opleve et sted, hvor mennesker, der har 
været vant til at føle sig anderledes, nu kan føle, 
at de bare passer helt ind. Det er jeg meget glad 
for at have oplevet.” 

Læren om ”det gode liv”
Jeg spurgte derefter pigerne, hvad de havde fået 
ud af deres ophold. Begge svarer som enhver 
anden højskoleelev ville svare, hvis de fik det 
spørgsmål: At de har fået mange nye fantastiske 

Højskole hånd i hånd med handicap

Johanne til julefest med 
en ’borger’ ved navn Bent

De Andres Liv

”Det kan godt være, at vi mennesker har 
nogle meget forskellige forudsætninger, 
men dybt inde er vores ønsker meget 
ens: At opnå de mål, man sætter sig, at 
blive elsket og at have venner.” 

– Johanne Elmbæk Kassow
”I og med det var en så grænse-
overskridende og stor udfordring 
for mig i starten, tror jeg også, jeg 
har fået mere tillid til mig selv. Jeg 
kan sgu godt, hvis bare jeg vil og 
tør kaste mig ud i det”. 

- Christine Zöga Rytter Larsen

▆  Af Line Katrine Larsen Rein, elev 2013
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”ulvespil”, madlavning og andre sociale og hygge-
lige aktiviteter. Nogle gik også til yoga på stranden, 
surfede, og vi havde en del endagsture til steder 
som vulkaner og vandfald.

Havde I nogle faste ritualer?
Marie: Vi havde forskellige ritualer alt efter land. I 
Costa Rica begyndte vi f.eks. med morgenløb ved 
stranden efterfulgt af en dukkert i havet. Dette va-
rede dog ikke længe. I Nicaragua havde vi nogle 
gange fælles dukkerter i kratersøen.

Det fasteste ritual på hele turen var, at vi hver 
morgen lavede check-ins. Hver morgen skulle vi 
alle mødes og hver især vurdere vores humør og 
tilstand fra 0-10. Så hvis man startede dagen med 
at sige ”Jeg er sgu på en 10’er i dag!” vidste alle, 
hvor man havde denne person, og personen fik sat 
nogle ord på, hvorfor alting lige præcis var så fedt 
i dag. Hvis der derimod var en, der sagde ”Jeg er 
virkelig på 2 i dag, jeg har det elendigt og har så 
meget hjemve”, så vidste vi, at denne person var 
ekstra sårbar i dag, og at vi måske skulle tage eks-
tra hensyn. Det fedeste med vores check-ins var, at 
vi blev tvunget til at mærke efter, hvordan vi gik og 
havde det. På en højskole, og det tror jeg både gæl-
der i Danmark og i udlandet, kan alting godt gå lidt 
hurtigt, man skal og vil nå dit og dat, og man må 

endelig ikke gå glip af noget – derfor er det sundt 
at stoppe op og mærke efter, hvordan man har det. 

Kan I nævne tre værdier, der karakteriserer jeres 
højskoleophold?
Emilie: Godt fællesskab, vilde oplevelser og utrolig læ-
rerigt.

Marie: Først at mærke efter og handle ud fra det, man 
kan mærke. For det andet at man ikke er uovervindelig 
– især ikke på en gade i Nicaragua og måske lige er lidt 
for modig! Når man rejser i udlandet, er det vigtigt ikke 
at være naiv og tage sig sine forholdsregler. Og sluttelig 
at det er en styrke at kunne være tilpas i sit eget selskab 
– selvom man rejser med andre, kan man godt tillade sig 
at prioritere tid til bare at være sig selv.  

Hvorfor bør man tage på højskole?
Emilie: Man skal helt klart tage på højskole for oplevel-
sens skyld. For både at opleve det stærke og unikke fæl-
lesskab, der opstår, og ikke mindst for at udvikle sig selv.

Marie: Fordi du skal ud og opleve noget – lære, 
hvem du er. Nogle gange lærer man kun sig selv 
bedre at kende ved at springe ud i ting og der-
med måske komme lidt ud af sin comfort zone. 
Jeg tror, at gennem mødet med andre, bliver man 
bedst klar over, hvem man selv er – inderst inde.
  

 ”Hvis du har en rejseiver i dig, men ikke helt tør 
tage skridtet, er det den bedste måde at rejse 
på og samtidig møde mennesker, der kan blive 
dine venner for livet.” Sådan udtaler min barn-
domsveninde Marie sig om, hvorfor hun mener, 
man bør drage på eventyr med HOEJSKOLENDK. 
”Vi brænder for oplevelser, fællesskab og mødet 
med nye mennesker og kulturer; derfor laver vi 
eventyrlige højskoleophold i udlandet,” står der 
på HOEJSKOLENDK’s hjemmeside, hvilket får 
mig til at undre mig over, hvordan det, som jeg 
forbinder med højskole, kan fungere under helt 
andre omstændigheder og stadig kaldes for høj-
skole. For hvad er det så, der danner rammerne 
for en højskole? Dette satte jeg mig for at under-
søge med hjælp fra to veninder, som uafhængigt 
af hinanden drog med HOEJSKOLENDK til Mel-
lemamerika i forårene ’13 og ’14. 

Hvorfor tog du på højskole?
Marie: Jeg havde sabbatår og trængte til at prøve 
mig selv af.  Jeg havde brug for at møde nye men-
nesker, eftersom jeg følte, at alting derhjemme var 
for velkendt og ”fast” – i den forstand, at min hver-
dag og menneskerne i den havde været det samme 
i for lang tid. Jeg havde ganske enkelt brug for et 
miljøskifte.

Emilie: Jeg ønskede et afbræk i mit sabbatår, som 
ellers hovedsagligt bestod af arbejde. Jeg havde lyst 
til at opleve noget nyt, møde nye mennesker og ud-
vikle mig selv. 

Hvorfor højskole i udlandet?
Marie: Jeg vidste, at jeg havde brug for en ordentlig en 
på opleveren, og at jeg havde et behov for at se ver-
den. Jeg syntes bare, at den store vide verden alligevel 
var lidt for stor for min 160 cm høje krop, hvis jeg skulle 
begå mig helt alene. Derfor var det betryggende, at min 
første store rejse efter gymnasiet var sammen med en 
højskole og en destinationsleder, der vidste, hvad der 
skulle ske, og kendte de lande, jeg skulle til. 

Emilie: HOEJSKOLENDK gjorde det muligt for mig at 
kombinere både rejse og fællesskab, men også under-
visning og frihed.

Hvor lang tid og hvor?
Begge: Vi rejste i tre måneder i tre lande – altså én må-
ned i hvert land. De lande, vi besøgte, var Costa Rica, 
Nicaragua og Guatemala.

Marie: Til hvert land havde vi et fag. I Costa Rica 
modtog vi f.eks. halvanden måneds undervisning 
i teambuilding og projektstyring fra en dygtig un-
derviser, som er medejer af højskolen. Det var en 

noget alternativ undervisning at sidde i junglen og 
tage noter! 

I Nicaragua havde vi spanskundervisning i en lille lands-
by, hvor vi boede ved den smukkeste kratersø. Vi blev 
undervist af lokale, der intet engelsk kunne og blev der-
for udfordret i vores kommunikative kunnen! Men det 
var en fed måde, og vi lærte også vores undervisers 
familie at kende. I Guatemala havde vi frivilligt arbejde 
og kulturforståelse. Her kunne man selv vælge, om det 
frivillige arbejde skulle bestå i enten hjælp til undervis-
ning eller lektier, børnehjem, børnehave eller mere prak-
tiske ting såsom at hjælpe med at male klasselokaler. I 
kulturforståelse, som var mit absolutte yndlingsforløb på 
hele opholdet, modtog vi undervisning fra min destinati-
onsleder, som var i gang med sin kandidat i antropologi 
og en af hendes medstuderende. Det var undervisning 
taget direkte fra deres tid som studerende på bachelo-
ren; inspirerende og spændende undervisning i kultur, 
sociologi og generelt bare mennesket. Det helt unikke 
var at kunne modtage undervisning omkring kultur og 
traditioner om lige præcis det land, man befandt sig i! 
Det gav rigtig meget mening at få undervisning på den 
måde.

Hvilke muligheder havde I i jeres fritid?
Emilie: I vores fritid lavede vi forskellige ting, såsom 
gåture i byen, afslapning i hængekøjer, solbadning, 

Højskole i udlandet – hvad er nu det? De Andres Liv

▆  Af Josephine Lykke Rasmussen, E'13 /F'14
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rykker IHS’erne ind på højskolens arealer 
og værelser, der i denne periode ellers 
står tomme. Dette giver en solid base, 
hvorfra eleverne kan opleve øens nuance-
rede naturliv og forskellige kulturer.

En social udfordring?
Ikke alle kunne deltage på Afrika-turen, 
men til gengæld fik den meget positiv 
feedback. Alle tog som sædvanlig afsked 
med hinanden, lærere og ansatte samt 
selve skolen sidst i december. Herefter 
vendte de elever og lærere, som skulle 
deltage i Afrika-turen tilbage i starten af 
januar for at gennemgå et forberedende 
forløb, ligesom de atter var på IHS for at 
lave et kort outroforløb efter rejsens af-
slutning. 

Selv om der altså var klassisk afslutning 
inden jul, er det klart, at Afrika-turens nye 
form gav visse udfordringer og komplika-
tioner. Men afviklingen i december forløb 
godt – også selvom ikke alle kunne del-
tage i Afrika-turen.

Noget andet var, at de nye forårselever 
måtte undvære en del af fortsætterelever-
ne i en uges tid; en stor ændring, da sko-
lens fortsætterelever længe har været en 
værdifuld variabel for nye elevers start på 
en tid på IHS. Forårsholdet begynder un-
der Afrika-turen, og bagefter er de to hold 
på skolen med forskellige dagsordner.

Men uanset disse ændringer har forårs-
holdet 2015 haft en god opstart, og man 
kan også se forsætternes fravær som en 
mulighed for en opstartsfase med større 
fleksibilitet og bedre chancer for at be-
gynde med at gøre egne erfaringer. Ja, 
fortsætterelever er kommet for at blive, 
men man lærer sjældent noget nyt, hvis 
ikke man prøver noget nyt. 

Som Michael Willemar fint sagde det 
til repræsentantweekenden i november: 
Man skal være innovativ, mens man er på 
toppen. Det er IHS for tiden, så vi glæder 
os til at se, hvad fremtiden bringer.

Ny rejsestruktur
på IHS

Rejser har længe været en del af IHS. Mange 
har været på rejser i ukendte afkroge af den 
sportslige verden, er af IHS blevet inviteret 
til at tage rygsækken på i ind- og udland el-
ler har måske rejst gennem egne grænser 
og lært om sig selv. Nu får rejserne ny ind-
flydelse på strukturerne på IHS.

▆ Af Thomas Beyer, elev 2014

Rejser med sportslige såvel som kulturelle op-
levelser har længe været en del af IHS. Mange ef-
terårshold er som eksempel trofast vendt tilbage 
til en solbeskinnet og palmefyldte South Beach i 
Miami. De seneste par år har vi boet på et hostel 
med plads nok til en dansk højskole på farten (og 
ikke meget mere!), og med havregryn i morgen-
madsbuffeten, selv om det tog et par år for dem 
at forstå, at én bagel og ét stykke frugt ikke kan 
mætte en surfer fra IHS. 

Alligevel blev flyverens snude i efteråret 2014 
vendt en anden vej, og samtidig blev eleverne 
tilbudt hele to rejser i stedet for en. Det resulte-
rede i en uges rejse til først sport-resortet Club 
La Santa på Lanzarote, og – som en opgradering 
og omstrukturering af et tidligere separat tilbudt 
– en længere tur til den afrikanske varme i Tanza-
nia og Zanzibar.

Gamle rejser på nye flasker
Hverken La Santa eller Afrika er nye rejsemål 
for IHS, men de blev i efteråret 2014 en del af 
et nyt strukturelt puslespil. I fremtiden vil turen 
til det kanariske La Santa stadig ligge omkring 
uge 42 og – som Miami-turen – have sporten som 
omdrejningspunkt. Speciale- og idrætsfag skal 
dyrkes i nye rammer – med tilhørende nye udfor-
dringer og muligheder. 

Turen til Afrika er omvendt en kulturel mod-
sætning til Lanzarote. Her bliver der budt op til 
afrikansk stammedans, safari samt kitesurfing i 
krystalblå bølger i løbet af hele 12 dage i januar. 
De kulturelle, naturlige og sociale oplevelser på 
Zanzibar og Tanzania fungerer således som en af-
slutning på opholdet, der er blevet forlænget fra 
18 til 21 uger for de elever, der har tid, lyst og råd 
til at deltage.

Disse gamle rejser på nye flasker kommer efter 
en imponerende udvikling for vores idrætshøjsko-
le i det sønderjyske. De seneste år har IHS ople-
vet en stigning i elevtal og har konstant forsøgt at 
forny sig med nye tilbud til alle elever – det er den 
nye rejsestruktur et glimrende eksempel herpå.

Dagene på Zanzibar, der ligger som en grøn 
oase i havet ved Tanzanias østlige kyst, bygger 
på et samarbejde med en højskole på øen. Her 

Billeder fra efterårsholdet 2014's rejser
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Festen er på sit 
højeste i spejlsalen. De 

går ud for at trække frisk luft og 
være alene. Himlen er stjerneklar, og bag 
Spejlsalen lugter der af affald fra contai-
nerne. De er begge 24 år, det er efterår 
2004, men der er forår i luften. Kristian 
sætter sig på en mælkekasse; Karen følger 
roligt efter. Dér sker det så: De kysser for 
første gang.

Nu, i 2014, ti år efter deres første kys, bliver endnu 
en af flere store milepæle sat i Karen og Kristians 
historie. Karen har termin med sit andet barn i sep-
tember måned. Stemningen er god, da vi mødes i 
havestuen på IHS under elevmødet. Kristian og Karen 
har datteren Dicte med, hun sidder glad og griner på 
sin moders skød.

Fra højskole- til pendlerkærester
Kristian Munksgaard er 33 år gammel og har studeret 
idræt og folkesundhedsvidenskab. Han er oprindeligt 
fra Thy, men arbejder nu ved SDU i Odense som vej-
leder. Som 24-årig begyndte han at læse statskund-

skab, men det var ikke noget for ham. Så han tog 
på IHS og i foråret ’04 og fortsatte som instruktør i 
efteråret. Her mødte han Karen Mattsson fra Odense, 
og de blev kærester. Som instruktør var Kristian halvt 
elev og halvt medhjælper på skolen, mens Karen var 
elev. Men det var ikke noget problem, griner Kristian 
med et glimt i øjet:

I foråret 2005 startede Karen med at læse medi-
cin, og Kristian fik en deltidsstilling på IHS. De måtte 
pendle frem og tilbage for at se hinanden; noget an-
det end det forhold, de var vant til. Karen mener, at 
det var sundt for dem, mens Kristian griner højlydt 
over mit spørgsmål – om det ikke var muligt at holde 
kontakt med telefonen?

”Man kunne sagtens sende sms’er, men vi skypede 
ikke. Det havde vi ikke endnu.” De spillede backgam-
mon over nettet, men det er helt svært 
at forestille sig, at der for kun ti år siden faktisk ikke 
var trådløst internet på skolen. Kristian husker, at han 
fik et brev udleveret i starten af opholdet af skolen, 

som forbød store edb-apparater og musikanlæg på 
værelserne.

Spørger man ægteparret om deres bedste høj-
skoleoplevelse, svarer Kristian, at det klart var første 
gang, at han ”snavede” Karen på den mælkekasse 
ved skraldespandende bag spejlsalen. Karen smiler 
og fortæller om sin: 

”Det var, da Kristian væltede baren den første af-
ten, der blev holdt fest. Han var vidst lidt klodset og 
fuld,” siger hun grinende.

IHS og idræt er iboende i Kristian og Karen
Dicte leger med noget legetøj, falder og slår sig. Som 
skudt ud af en kanon svarer både Karen og Kristian: 
”Op igen!” Så Dicte smiler og leger videre. 

”Vi er altid omgivet af mennesker, og vi har Dicte 
med til alt,” fortæller Karen. Datteren har flere elev-
møder på sit CV, end mange tidligere IHS’ere og var 
med første gang, da hun var to måneder gammel! 
Forældrene lægger ikke skjul på, at IHS har været et 

led i Dictes opdragelse. De har ladet sig inspirere af 
åben- og ærligheden, man får med sig fra Sønder-
borg, lyder det. Sidste vinter mellem jul og nytår var 
parret på ferie med ti venner fra IHS. Også da var 
Dicte med, og hun er efterhånden vant til IHS, hvor 
der heldigvis er plads til alle. 

”Vi håber, hun tager det med sig, og at vi giver 
hende en god indflydelse. Hun ender måske på IHS, 
men i al fald på højskole.”

Fremtidens visioner
Karens visioner om fremtiden er, at hun skaber en 
familie og samtidig præger familielivet og børneop-
dragelsen med gode værdier. Hun mener, at visioner 
deles op i karriere og familie. En tilfredsstillende kar-
riere kombineret med at være der for venner, familie 
og børn – så kan det ikke gøres bedre. 

Kristian svarer tørt, at hans store vision er at være 
kommunalarbejder i resten af sit liv efterfulgt af end-
nu et højlydt grin og et smil: ”Vi skal videre nu, men 
tak for snakken,” siger de og går sammen ud af ha-
vestuen på IHS.

▆  Af Rune Düring, E12

Når IO
NER bliver positiv
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Der er mange gode historier fra IHS, og Kristian 
og Karens er uden tvivl en af dem, der varmer 
hjertet. IHS er meget mere end en idrætshøj-
skole, mange kommer hjem med ny kærlighed. 
Her er første del af to ’kærlighedssider’ 
med IHS-par, der kan give et smil på en kold 
dag!26 27
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Jeg sidder på mit værelse og har tændt for Skype, 
hvor Gedions glade ansigt dukker op. Han smiler 
stort og siger begejstret: ”Hej min ven”, som kun 
Gedion kan sige det.

 
Jeg tænker tilbage på min sidste dag af ophol-

det på IHS, hvor vi sagde farvel og var klar til at 
drage videre. Jeg husker tydeligt Gedion fra den 
dag. Jeg var i tvivl, om jeg sagde farvel eller på 
gensyn til ham. For hvor ville Gedion mon ende? 
Ville han være i stand til at starte et liv op i Dan-
mark? Eller ville han vende tilbage til Grønland? I 
dag kender vi første del af svaret. Gedion blev på 
IHS i årevis. Som han selv siger: ”De kender alle 
sammen mit navn.” 

Og ja, Gedion, du har ret. Du har om nogen gjort 
dig bemærket og har formået at blive en slags 
IHS-maskot. Men ikke alle får lov til at komme ind 
under huden på dig. Hvordan du endte på IHS? 
Og hvordan dit liv efter opholdet i Sønderborg er 
blevet? Alt det vil jeg spørge om nu.

En opvækst i fodboldtøj
Gedion er født i 1984 i en lille grønlandsk by. Her 
blev han adopteret af sin mormor, som han har 
boet med i størstedelen af sit liv. Han gik i skole 
fra 1. til 11. klasse, og ligesom med så mange 
andre i den alder gik al fritid med fodbold med 
drengene. Gedion fortæller, at han altid havde 
fodboldtøj på, så de var klar til at gribe hver en 
chance med bolden. Efter folkeskolen valgte 
Gedion at starte på Søfartsskole, hvor han til-
bragte 10 måneder. Herefter blev han ansat 
som arbejdsdreng i et tømrerfirma, hvor han ar-
bejdede et år. Siden blev han ansat hos en lille 
købmand, stadig i Grønland, hvor han arbejdede 
som lagerarbejder i fire år. Fodboldtøjet lå stadig 
klar i tasken, så han var klar til at spille bold, så 
snart arbejdsdagen sluttede. 25 år gammel, efter 
at have prøvet kræfter med både Søfartsskole, 
tømrerfirma og købmandsbutik, valgte Gedion 
så at drage til Danmark for at starte på højskole 
i Sønderborg. Og sikke et eventyr, der ventede 
ham – det blev en beslutning, Gedion aldrig ville 
fortryde. 

IHS har været med til at skabe man-
ge fantastiske mennesker. Men der 
er ét særligt menneske, de fleste 
husker. En fyr fra Grønland, der drog 
mod Danmark for at prøve kræf-
ter med en idrætshøjskole. Og som 
endte med ikke ét, ikke to, men otte 
ophold på Friheds Allé i Sønderborg. 
Hans navn er Gedion. Og her starter 
en god fortælling.

”De kender  
alle sammen 
mit navn”

▆ Af Malthe Stenstrup Hansen, E10 F12 

FORÅR 2010 • EFTERÅR 2010 

FORÅR 2011 • EFTERÅR 2011 

FORÅR 2012 • EFTERÅR 2012 

FORÅR 2013 • EFTERÅR 2013

Gedion på IHS
Jeg spørger nu Gedion, hvorfor han valgte at tage 
på IHS. Han siger, at han ville prøve noget nyt og 
anderledes. Han havde hørt om skolen gennem 
en ven, der talte godt om IHS. Men en helt nem 
beslutning var det ikke; der var ikke nogle foræl-
dre, der sponsorerede rejsen mod Sønderborg, 
og pengene lå ikke klar på kontoen. Derfor søgte 
han forskellige sponsorer, som hjalp ham afsted. 
Senere hjalp GIF (Grønlands Idrætsforbund) også 
Gedion, så han kunne forlænge sit ophold på IHS. 
Men heller ikke to ophold var nok. Gedion havde 
et stort ønske om at blive på skolen. Her kommer 
tidligere forstander, Søren Stein ind i billedet. Han 
tilbød Gedion et job i køkkenet, så han kunne tjene 
penge til et ophold mere. 

Gedion afsluttede sin tid på IHS i efteråret 2013. 
Jeg spørger ham, hvad IHS har betydet for ham, 
bevidst omkring spørgsmålets kompleksitet. Der 
bliver stille et par sekunder, og Gedion mumler 
lidt, indtil han får fremstammet: ”IHS har vist mig, 
hvad et nemt liv er. IHS er ubeskriveligt.”

Hårdt at komme ud af boblen
Livet på IHS var for Gedion nemt og fyldt med glæde, 
men helt nem blev den efterfølgende tid ikke. Han flyt-
tede til Solrød for at bo ved sin Moster. Meget tid gik 
med øl og hash. I sommeren 2014 døde så Gedions 
mormor, som han havde boet med i store dele af sit liv. 
Hun var den eneste tryghed, Gedion havde barndom-
men igennem. Vores samtale på Skype bliver derfor 
mere alvorlig; det var en hård tid. ”Min krop var helt 
ødelagt af alkohol,” siger han. 

Heldigvis fandt Gedion styrken til at forsvinde fra 
den sørgelige hverdag i Solrød. En morgen blev det 
for meget, og han besluttede sig for at tage tilbage til 
Grønland: ”Jeg vil gerne væk fra min følelse. Jeg vil leve 
et ordentligt liv igen. Starte forfra,” siger han. Men det 
var ikke blot en flugt: Gedion var indstillet på, at der 
skulle arbejdes mentalt. 

”Jeg vil gerne arbejde med min krop og mine følelser. 
Jeg skal tænke over min fortid. Jeg vil gerne tilbage til 
min rigtige personlighed. En fodboldspiller i Grønland 
med mange personlige venner.” 

Fremtiden er lys
Lige nu sidder Gedion i en lejlighed med sin ”sto-
rebror”, en nær ven, som ejer et supermarked. 
Her har Gedion fået arbejde. Han har genfundet 
glæden ved fodbold, og nyder at dyrke den med 
de gamle venner. Hashen og øllene har han taget 
afstand til. IHS og udfordringerne i tiden efter IHS 
har samlet gjort Gedion stærk; han er taget tilba-
ge til Grønland og stortrives der. Og der er ingen 
tvivl om, at Gedion vender stærkt tilbage. Han har 
allerede meldt sin ankomst til elevmøde 2016! 

Så ved afslutningen af min samtale med Gedion 
har det alt i alt været en lettelse af snakke med 
ham. Så jeg spørger afslutningsvis, om Gedion 
ser sig selv med kone og børn. Han svarer med et 
smil: ”Søde damer til Gedion. Det ville være rart.” 

Vi griner begge to.
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Hele 45 spændte og glade mennesker fra elevforeningen vendte i Uge 5 næsen mod Alperne – 
denne gang østrigske Bad Gastein!

I år havde IHS’erne fået følge af fire drenge fra Silkeborg, der trods det manglende “IHS-gen” 
viste, at højskoleånden bestemt er for alle. De formåede at skyde turen i gang med et brag af 
en fællesaften i bedste højskolestil, med sang og musik. Det lagde stemningen for ugen, som 
bød på sjove fællesarrangementer, picnic i sneen, EM-finale i herrehåndbold og “Bodega Quiz”.

Vejret viste sig fra sin bedste side – det meste af tiden. Med ca. en 50/50-fordeling af snebyger 
og høj sol var der mulighed for fantastisk puddersne i offpisten samt at arbejde på sin tan i 
stoleliften. Alt i alt var det en uge, fyldt med godt skiløb/snowboard, dejlige mennesker og 
fantastisk IHS-stemning.

Næste år gentager vi succesen i Alperne. Destinationen er stadig uvis, men én ting er sikkert: 
Det bliver en fest!

Elevforeningen 
i Bad Gastein
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