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

Er du typen, der tager dit 
kamera med til vores arrange-
menter? Så må du altid gerne 
sende dine bedste billeder til os.

Højskole .er .fællesskab . .Det .er .synergi . .De .mange .bille-
der, .vi .hver .gang .bringer .fra .skolen .og .fra .foreningens .
arrangementer, .vidner .om .dette .

Ifølge .socialkonstruktivismen .skabes .mening mellem .
alle .os, .der .tilsammen .udgør .én .stor, .udefinerbar .helhed . .
Og .nøglen .til, .at .vi .alle .elsker .IHS, .findes .ikke .i .det, .der .
definerer .os .som .individer .– .men .snarere .i .det, .der .defi-
nerer .os .som .et .fællesskab .

Derfor .kan .det .grundlæggende .synes .en .smule .overra-
skende, .at .vi .med .dette .og .det .næste .elevskrift .retter .
et .særligt .fokus .på .individer . .I .denne .udgave .finder .du .
således .et .portræt .af .den .nu .pensionerede .lærer, .Anker .
Tarpgaard, .der .til .elevmødet .fejrede .40 .års .tilknytning .
til .IHS . .Vi .har .også .sendt .en .skribent .efter .den .afgåen-
de .elevforeningsformand, .Lise .Fræhr, .for .at .forsøge .at .
beskrive .vores .formand .gennem .seks .år . .Og .endelig .er .
det .vores .plan .at .bringe .et .stort .portræt .af .Lisbeth .fra .
kontoret .– .der .snart .kan .fejre .sit .25-års-jubilæum .på .
skolen .– .i .det .næste .elevskrift .

Hvorfor .gør .vi .det? .Fordi .fællesskabet .ikke .fungerer .uden .
stærke .individer . .Nok .er .IHS-ånden .så .tyk, .at .den .sidder .
i .væggene, .men .uden .stærke .og .inspirerende .individer, .
der .husker .dens .historie, .konserverer .dens .betydning .og .
ikke .mindst .udvikler .den, .mister .vi .den . .Stærke .person-
ligheder, .der .har .investeret .deres .liv .og .energi .på .at .
gøre .IHS .til .det, .det .er .i .dag, .har .haft .mere .indflydelse .på .
synergien .og .retningen .end .mange .af .os .andre . .

Vi .bringer .også .en .særlig .rejseberetning . .Joanna .har .
kæmpet .med .de .store .forventninger, .som .mange .– .både .
IHS’ere .og .andre .– .møder .fra .samfundets .top .nu .om .
dage . .Det .førte .til .en .lang .tur .til .Latinamerika .og .nu .altså .
også .en .stærk .fortælling .om, .at .man .er .nødt .til .at .have .
sig .selv .med .i .alt, .hvad .man .laver .

Individet .kan .ikke .stå .alene . .Men .det .kan .fællesskabet .
heller .ikke .

God .læsning .

Leder
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Der sker spændende ting i vores 
elevforening. Nye folk er kommet til, 
og vi er flere, der har fået nye po-
ster – inkl. undertegnede. Samtidig 
udvikler vi fortsat nye, spændende 
arrangementer – og bestyrelsen har 
vigtige projekter på dagsordenen. 

”Ja, du kan godt være forberedt på at blive 
indstillet til formandsposten næste år. Vi er 
nogle, der holder øje med dig.” 

Sådan .sagde .Peter .Sonne .– .en .tidligere .
formand .– .til .mig .til .elevmødet .2015 . .På .det .
tidspunkt .vidste .vi .godt .i .bestyrelsen, .at .Lise .
ville .stoppe .et .år .senere, .og .at .en .ny .formand .
skulle .findes . .Peters .bemærkning .satte .
mange .tanker .i .gang .hos .mig, .og .jo .tættere .
vi .i .bestyrelsen .kom .på .at .skulle .præsentere .
en .kandidat, .voksede .tankerne .i .en .positiv .
retning . .I .dag .sidder .jeg .her, .glad, .stolt .og .
spændt .på .mit .nye .arbejde .som .formand .for .
Danmarks .bedste .elevforening . .

Men .hvem .er .hende .den .nye .formand? .29 .år .
og .nordjyde . .For .nyligt .flyttet .til .Aarhus, .efter .
næsten .fem .år .i .Odense, .hvor .jeg .har .læst .

Idræt .og .Sundhed .– .i .øjeblikket .står .den .på .
den .sidste .slutspurt .i .form .af .specialeskriv-
ning! .
Jeg .var .så .heldig .at .være .elev .og .teambuilder .
på .IHS .i .hele .2010; .siden .kom .repræsentant-
skabet, .da .IHS .tydeligvis .var .et .familiefælles-
skab, .som .jeg .ikke .kunne .få .nok .af . .Og .netop .
fællesskabet .er .et .grundelement .i .mit .liv . .For .
hvad .er .livet .uden .meningsfulde .relationer, .
der .giver .mulighed .for .at .dele .oplevelser .med .
andre .og .skabe .noget, .der .er .større .end .en .
selv? .Jeg .valgte .at .blive .formand .af .netop .
disse .grunde . .For .mit .ønske .er, .at .IHS’s .elev-
forening .også .i .fremtiden .danner .ramme .for .
fællesskab, .oplevelser .og .udviklingen .af .nye .
relationer . .Samtidig .har .jeg .en .stor .interesse .
i .skolens .fortsatte .virke .og .udvikling, .så .flere .
unge .kan .blive .mærket .for .livet . .Der .er .med .
andre .ord .mange .faktorer, .der .driver .min .lyst .
til .at .være .formand . .

Ny bestyrelse
Heldigvis .står .jeg .ikke .alene . .Til .generalfor-
samlingen .til .elevmødet .i .maj .fik .vi .valgt .nye .
medlemmer .ind .i .bestyrelsen, .så .byd .velkom-
men .til .Søren .Eskildsen, .Niklas .Kvist .Lund .

og .Mathias .Laustsen .Pedersen . .Det .betyder .
også, .at .vi .må .rette .en .kæmpestor .tak .til .Lars .
Henrik .og .Lise .Fræhr .for .mange .års .enga-
gement .og .arbejde .som .formandsduo . .Jeres .
arbejde .har .været .enormt . .

På .hjemmesiden .kan .I .finde .en .oversigt .over .
hele .bestyrelsen . .

Et .særligt .vigtigt .projekt .for .bestyrelsen .er .at .
løse .de .mange .tekniske .problemer, .vi .har .haft .
med .vores .medlemsdatabase . .Jeg .kan .ikke .
beklage .situationen .nok, .men .vil .blot .sige, .at .
vi .snart .er .i .mål .med .en .mere .holdbar .løsning .
på, .hvordan .vi .gør .det .nemt .både .at .få .nye .
medlemmer .samt .beholde .de .nuværende . .Jeg .
vil .bede .om .alles .hjælp .og .tålmodighed, .når .
det .nye .system .er .oppe .at .køre, .så .vi .fortsat .
kan .være .en .forening .med .et .højt .medlems-
tal .

Tak for elevmødet
2016 .har .allerede .budt .på .mange .arrange-
menter .i .elevforeningen, .men .især .vil .jeg .
takke .for .et .fantastisk .elevmøde . .Jeg .bliver .
rørt .og .imponeret, .hver .gang .årgangene .

Formandsberetning
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råbes .op, .og .alle .spændt .venter .på, .at .det .
er .deres .tur . .Særligt .når .jeg .ser .de .ældste .
årgang .til .elevmødet; .at .de .efter .så .mange .år .
stadig .har .lyst .til .at .komme .og .gense .skolen .
og .folk .fra .deres .årgange . .I .skal .også .have .
tak .for .tålmodigheden .i .forbindelse .med .tjek-
in, .hvor .vi .i .år .forsøgte .med .en .anden .taktik .
i .forhold .til .at .opdatere .vores .database .med .
medlemmer .

Andre arrangementer
Igen .i .år .deltog .en .flok .IHS’ere .i .Odenses .tre-
dages .festival, .Tinderbox . .Her .stod .folk .i .bar .
og .skabte .en .fantastisk .stemning .til .glæde .for .
både .hinanden .og .andre .gæster . .Det .var .an-
det .år .i .træk .med .IHS .på .Tinderbox, .så .noget .
tyder .på, .at .en .tradition .er .startet . .

Siden .bød .august .på .vandretur .i .Mols .
bjerge, .og .i .Odense .skabte .repræsentant-
skabet .og .kredsen .igen .rammerne .for .en .
fantastisk .beachvolleyturnering .og .fest, .hvor .
næsten .50 .deltog . .Selveste .Peter .Lyø .kom .
sågar .forbi .til .et .glædelig .gensyn .med .flere .af .
sine .tidligere .elever . .Det .lader .til, .at .Odense .
har .startet .sin .egen .sommertradition . .Og .det .
er .vi .mange, .som .er .yderst .begejstrede .for . .

DHL-stafetten .i .København .var .også .
tilbage .– .i .år .med .deltagelse .af .flere .end .30 .
medlemmer . .Dejligt, .at .vi .kan .repræsentere .
IHS .ved .så .stort .et .arrangement .som .DHL, .
men .særligt .glædeligt .er .det, .at .udbuddet .
af .arrangementer .spænder .bredt, .fra .idræt .
over .fest .til .ren .natur .– .og .det .håber .jeg, .at .
vi .fremadrettet .kan .holde .fast .i . .Husk, .at .hvis .
du .har .en .ide .til .at .arrangement, .er .du .meget .
velkommen .til .at .skrive .til .os .

I .skrivende .stund .ser .vi .frem .til .østkredsfe-
sten .den .8 . .oktober .og .den .årlige .julebeach-
volleyturnering .i .Odense . .Hold .øje .med .hjem-
mesiden .og .facebook .for .flere .informationer . .
Som .formand .ønsker .jeg .også .at .påpege, .at .
vi .næste .år .deltager .i .Landstævnet .i .Aalborg . .
Mere .om .det .længere .inde .i .dette .elevskrift . .

Til .sidst .er .der .bare .at .sige .rigtig .god .fornøjel-
se .med .at .læse .bladet . .Husk .at .sætte .kryds .
i .kalenderen .den .5 .-7 . .maj, .hvor .Elevmødet .
2017 .løber .af .stabelen . .Jeg .glæder .mig .til .at .
se .jer .alle .igen .i .den .kommende .tid .

Helle .Heide
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Som en idrætshøjskole med kitesurfing som et af sine 
specialefag bør man have tommelen opad, når man 
taler om ’blæsende forhold’, men det er ikke sådan, 
overskriften skal læses.

Lad .mig .starte .med .at .understrege, .at .vi .i .det .forgangne .skoleår .
har .haft .et .rekordstort .antal .årselever . .Vi .har .haft .medvind .af .
stormstyrke . .De .mange .elever .i .efteråret .2015 .og .foråret .2016 .
har .sat .sine .dejlige .spor, .og .lagt .sammen .med .nogle .indholdsrige, .
kvalitative .og .livsoplysende .ugekurser .rammer .vi, .at .i .alt .mere .end .
157 .årselever .har .været .gennem .dørene .på .IHS .mellem .august .
2015 .og .august .2016 .

Det .er .vi .stolte .af, .og .vi .kan .på .den .baggrund .kalde .os .Danmarks .
tredjestørste .højskole, .kun .overgået .af .Egmont .og .Ollerup . .Ergo .
kan .vi .fortælle .historien .om .et .IHS, .der .er .i .stand .til .at .tiltrække .alt .
lige .fra .unge .mennesker .til .familier .og .seniorer . .Og .alligevel .er .der .
nogen, .der .opfatter .Sønderborg, .som .en .del .af .”Udkantsdanmark” .
– .tankevækkende!

Men .inden .vi .rigtigt .fik .fejret .de .mange .elever .(vi .har .selvfølgelig .
nået .at .klappe .os .selv .på .skulderen), .konstaterer .vi .samtidig .at .
elevtallet .ikke .har .samme .tilfredsstillende .karakter .her .i .efteråret .
2016 . .Vi .havde .en .forventning .om .95 .elever, .men .har .set .elevtallet .
lande .på .ca . .82 . .Jeg .vil .straks .understrege, .at .de .82 .elever .er .helt .
igennem .fantastiske .– .og .vi .har, .efter .min .mening, .et .super .ophold .

Forstanderen .har .ordet:

Når vindene blæser
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Vindene .skifter .hurtigt, .og .medvind .erstattes .
let .med .modvind . .Vi .skal .dog .holde .øje .med, .
at .vi .ikke .får .et .negativt .fokus, .men .holder .
fast .i .de .positive .takter, .vi .har .opnået .– .og .
bruge .situationen .konstruktivt .til .at .spidse .
blyanten .og .blive .endnu .skarpere .og .vedhol-
dende .i .vores .bestræbelser .på:

 . .•At .være .Danmarks .største .kiteskole

 . .•At .være .førende .inden .for .adventure

 . .•At .være .førende .i .beach- .og .vandaktiviteter

 . .•At .give .vores .elever .et .fællesskab, .hvor .
de .lærer .sig .selv .bedre .at .kende .– .og .lærer .
noget .gennem .deres .relationer .til .andre

Som .mange .af .jer .ved, .bliver .højskolerne .som .
så .mange .andre .undervisningsinstitutioner .
beskåret .med .2% .årligt . .Det .kan .vi .selvfølge-
lig .vælge .at .græde .over .og .kalde .vanvittigt .
uretfærdigt . .Men .vi .kan .også .samle .handsken .
op .og .bruge .udfordringen .til .at .tænke .i .nye .
kreative, .innovative .og .indtægtsgivende .
ideer .og .forretninger .

Jeg .er .af .den .klare .overbevisning, .at . .
statsstøtten .kun .fremadrettet .vil .bevæge .
sig .en .vej .– .og .det .er .ikke .til .vores .gunst . .
Og .i .relation .til .vigende .ungdomsårgange .
kan .vi .sagtens .tillade .os .at .brugen .ordet . .
udfordrende . .

Så .lad .mig .slå .fast: .Vi .er .klar .til .udfordringer-
ne!

Nyt fra IHS
Om .et .halvt .år .er .vi .færdige .med .at .renovere .
vores .elevværelser .– .og .som .de .vakse .læsere .
I .er, .vil .I .måske .have .”opdaget”, .at .vi .er .fær-
dige .et .halvt .år .tidligere .end .planlagt . .Det .har .
været .et .supergodt .forløb, .hvor .alle .fortjener .
ros . .Både .elever, .ansatte .og .håndværkerne . .

Vi .glæder .os .helt .vildt, .til .de .er .færdige, .så .vi .
ikke .længere .skal .”pynte” .IHS .med .stilladser .
og .kan .tilbyde .såvel .elever .som .kursister, .
nogle .gedigne .og .lækre .værelser . .

Så .lad .bare .vindene .blæse . .Vi .er .klar . .IHS .
drager .nytte .af .vindene .til .fortsat .fremdrift . .
Jeg .har .en .alsidig, .energisk .og .entusiastisk .

gruppe .af .ansatte, .der .vil .gå .igennem .ild .og .
vand, .for .at .IHS .lykkes . .Det .skal .man .ikke .
tage .for .givet, .men .værdsætte .fuldt .ud .

Jeg .vil .ønske .jer .alle .en .dejlig .jul .og .et .godt .
nytår .2017 . .Vi .på .IHS .vil .glæde .os .til .at .se .
rigtig .mange .af .jer .snarest .igen .

Michael .Willemar

Forstanderen .har .ordet:

Når vindene blæser
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Tag med Elevforeningen til 

SMUKFEST!

8

Som bekendt falder Landsstævnet i Aalborg sam-
men med Roskilde Festival, hvilket forhåbentlig 
betyder, at rigtig mange af foreningens medlem-
mer vælger at tage med på Landsstævnet 2017. 
Men I skal selvfølgelig ikke snydes for en festival, 
og derfor satser elevforeningen benhårdt på at 
skabe en stor IHS-lejr på Smukfest 2017. Traditio-
nen tro er Skanderborg Festival en af de festivaler, 

der først melder udsolgt. Årets festival blev udsolgt den 

20. januar 2016. Derfor kan du allerede nu finde facebook-

gruppen ”IHS på smukfest 2017” og se, hvem der ellers 

deltager. Her vil der også komme information om camping, 

fællesaktiviteter og sparring om arbejde på festivalen.

Vi glæder os til at se jer på Danmarks smukkeste festival.
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#ViHarAltsåLøbet

DHL
Stafetten .

#Hygge
#IHSelevforening

E l e v f o r e n i n g e n  t i l 
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Legatmodtagerne
Helene Nørgaard 
Elev, .forår .2012 . .
Under . opholdet . var . Helene . enormt . aktiv, . og .
bagefter .gjorde .hun .en .del .for .at .samle .sit .op-
hold .og . få .dem .med . til . arrangementer . i . elev-
foreningen . .Og .hun .er .hjælper .på .familiekurser .
på .IHS .
Hun . sidder .med . i . elevforeningens . bestyrelse, .
er . aktiv . i . repræsentantskabet, . arrangerer . 1 . .
torsdag . i .måneden, . har . været .med, . når . elev-
foreningen .tager .til .Skanderborg .Festival, .Tour .
de .Chambre, .ølsmagning, .beachvolleyturnering .
og .meget .mere . . .
Siden . 2014 . har . hun . arrangeret . bustransport, .
så . studerende . sammen . kan . komme . billigt . til .
elevmøde, . og . første . gang .gav . hun .dem .oven .
i . købet . gratis . øl . og . hjemmesmurte . sandwich .
med .på .vejen . .

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

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

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

Else .Petersens .min-
delegat .gives .hvert .
år .i .forbindelse .med .
elevmødet .

LEGATMODTAGERNE
Modtagerne . af . et . legat .
på .10 .000 .kr . .var .i .2016:

Anne Kristine Lauritzen
25-års .jubilar, .elev .i .1991 .
AK . er . tidligere . volleyballspiller . .Mange . af . elev-
foreningens . medlemmer . vil . desuden . kende .
hende .som .en .kvinde .med .holdninger, .der .ikke .
er . bange . for . at . sige . sin . mening . . Hun . har . en .
fantastisk .stemme, .som .hun .deler .med .os, .når .
hun .laver .sine .mange .jazz-optrædener .– .bl .a . .til .
elevmøder .
Hendes .store .indsats .i .elevforeningen .og .for .IHS .
ses .tydeligst . i .de .seks .år, .hun .var . formand .og .
var .med .i .skolens .bestyrelse . .Og .så .kommer .hun .
hvert .år .til .elevmødet .

Anders Hvervel
Elev, .forår .og .sommer .1999 . .
Anders .var .en .markant .og . festlig .personlighed .
på .opholdet, .på .fodboldlinjen .og .til .windsurf .som .
bifag . .Han .har .siden .sit .ophold .deltaget .til .samt-
lige .elevmøder, .på .IHS’ .sommerdansekurser .og .
har .skrevet .artikler .til .elevskriftet .
Han . er . fantastisk . til . at . holde . alle . gamle . som .

nye .IHS-venskaber .ved .lige, .ligesom .han .er .et .
samlingspunkt .for .25-30 .elever .fra .sin .årgang, .
der .ses .jævnligt . .Endelig .har .han .været .prim-
us .motor .for .sit .opholds .fodbolddeltagelse .ved .
landsstævnerne . i . Haderslev, . Holbæk . og . Es-
bjerg .
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Elevmødet .
2016
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Fra .ansættelsen .på .IHS .i .1975 .og .indtil .pensi-
onen .i .2009 .var .Anker .Tarpgaard .et .velkendt .
ansigt .på .IHS . .I .årenes .løb .underviste .Anker .
blandt .andet .i .svømning, .springgymnastik, .
friluftsliv, .windsurfing .og .i .de .senere .år .især .
dans .– .men .også .almene .fag .som .samfunds-
fag, .litteratur, .politik .og .psykologi .er .på .hans .
repertoire . .Hans .børn .har .alle .arbejdet .på .
skolen . .Og .selv .om .lærergerningen .nu .er .lagt .
på .hylden, .er .Anker .ofte .at .finde .på .IHS, .f .eks . .
når .der .er .dansekurser . .Og .han .udviser .stor .
interesse .for .skolen, .hvilket .hans .engagement .
i .foreningen .IHS’ .Venner .viser .

De .mange .år .i .højskolens .navn .i .Sønderborg .
lå .langt .fra .i .kortene .for .en .”bondekarl .fra .

Vedersø” .i .Vestjylland, .der .ikke .havde .samme .
adgang .til .uddannelse, .som .de .unge .i .dag . .
Eksempelvis .skulle .familien .selv .betale .
skolegangen .efter .grundskolen, .hvilket .var .en .
anselig .investering .for .en .bondefamilie .med .
11 .børn, .forklarer .Anker:

”Min .søster .ville .gerne .have .været .på .
realskole, .men .det .fik .hun .ikke .lov .til . .Vores .
far .sagde, .at .vi .ikke .havde .råd, .og .at .hun .
skulle .passe .sine .små .søskende .og .hjælpe .
til .på .gården,” .siger .Anker .og .tilføjer .senere: .
”Mine .yngre .søskende .fik .et .tilbud .om .at .gå .
i .realskole, .fordi .Jørgen .Jørgensen .og .Det .
Radikale .Venstre .fik .gennemført .længere .sko-
legang .for .alle .med .Skoleloven .i .1958 . .Men .
jeg .nåede .ikke .at .få .gavn .af .det .”

Portræt af en IHS’er: Anker Tarpgaard
I anledning af hans mere end 40 år 
som en del af IHS mødtes redak-
tionen med et af højskolens mest 
velkendte og venlige ansigter, 
Anker Tarpgaard. Over en kop kaffe 
i hjemmet i Sønderborg blev det til 
en spændende snak – om et endnu 
mere spændende liv.

Af .Mikala .Louise .Sørensen, .elev .efterår .2008

Billede af Anker Tarpgaard med sine ti søskende og deres ægtefæller
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I .stedet .prioriterede .Ankers .forældre, .der .
var .aktive .i .den .lokale .gymnastikforening, .at .
sende .deres .børn .på .efterskole, .og .siden .blev .
Anker .højskoleelev .i .Viborg, .hvor .tre .af .hans .
ældre .søskende .tidligere .havde .været .

Højskole i gymnastikkens tegn
En .af .Ankers .brødre, .Knud, .var .i .Mexico .
under .OL .i .1968 .for .at .lave .opvisninger .som .
gymnast . .Gymnastikken .dengang .påkaldte .
sig .ikke .samme .bevågenhed, .som .den .gør .i .
dag, .hvor .alle .kigger .på .i .forundring, .når .lille .
Simone .Biles .skruer .sig .gennem .luften .i .et .
vanvidsspring . .Faktisk .var .det .usikkert, .om .
gymnastikken .overhovedet .ville .blive .vist .
på .tv, .da .ridebanespringningen .inden .trak .
ud, .forklarer .Anker, .der .så .med .hjemme .fra .
Danmark . .

”Holdet .ventede .i .kulissen . .De .var .ikke .sikre .
på, .at .de .ville .få .lov .at .komme .på, .fordi .
ridebanespring .var .vigtigere .end .gymnastik,” .
fortæller .Anker .eftertænksomt . .”Men .pludse-
lig! .Så .kom .de!” .Holdet .trådte .frem .klædt .i .
rød, .hvid .og .grøn .foran .publikum; .både .dem .
til .stede .og .dem .foran .skærmen .hjemme .i .
Danmark . .”Tilskuerne .i .Mexico .var .ellevilde .
med, .at .det .danske .hold .havde .iført .sig .det .
mexicanske .flags .farver,” .erindrer .Anker . .”Jeg .
var .stået .op .om .natten .ved .totiden .for .at .se .
det .”

På .Gymnastikhøjskolen .i .Viborg .udviklede .og .
testede .eliteholdet .’Det .Lille .Hold’ .gymnastik-
kens .rammer . .Lederen .af .holdet, .Mads, .ville .
vise, .hvordan .man .kunne .bruge .gymnastik .
og .udvide .dens .rammer . .På .Viborg .satte .man .
musik .til .og .brød .dermed .med .den .gymna-
stik, .der .prægede .andre .højskoler .dengang .
”Måden, .de .lavede .gymnastik .på, .var .blødere .

– .den .var .mere .legende,” .fortæller .Anker .
om .mødet .med .højskolen, .der .også .blev .et .
møde .med .et .miljø, .hvor .der .var .højere .til .
loftet . .Hvor .der .var .tro .på .hinanden .og .tro .på .
egne .evner . .Et .anerkendende .miljø, .hvor .man .

blev .udfordret .og .greb .efter .nye .muligheder . .
Anker .beskriver .det, .som .at .man .”skulle .
ranke .ryggen, .så .man .kunne .se .lyset, .ikke .gå .
krumrygget .omkring .og .se .ned .i .jorden . .Det .
var .nærmest .en .slags .livsfilosofi .” .

Højskolen som åndelig vækkelse
Efter .Viborg .skulle .der .dog .stadig .gå .lang .tid, .
inden .Anker .endte .i .Sønderborg . .I .tvivl .om .sin .
fremtid .slog .Anker .et .sving .om .en .gård .ved .
Viborg, .hvor .han .tog .arbejde .som .karl; .han .

”Man skulle ranke ryggen, 
så man kunne se lyset, 
ikke gå krumrygget om-
kring og se ned i jorden. 
Det var nærmest en slags 
livsfilosofi.”

Anker (i midten) og to af hans brødre på hesteryg ved fødegården
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var .forbi .Landbrugsskolen; .og .ikke .mindst .
blev .det .til .længere .tids .tjeneste .som .freds-
bevarende .soldat .for .FN .på .Cypern .under .den .
tyrkisk-cypriotiske .konflikt . .Som .soldat .fik .
Anker .for .første .gang .en .chance .for .at .kom-
me .hjemmefra .på .en .helt .særlig .måde; .følge .
sin .nysgerrighed .og .se .en .bid .af .verden . .Han .
mødte .FN-soldater .fra .lande .som .Sverige, .
Canada, .Østrig .og .Indien, .og .en .kollega .lærte .
ham .nok .engelsk .til .at .kunne .begå .sig . .

Anker .nød .det .og .tænker .tilbage .på .tiden .i .
militæret .som .en .god, .spændende .periode . .
Men .det .var .også .en .tid, .der .var .præget .af .
tvivlen .om, .hvorvidt .han .skulle .blive .bonde, .
satse .på .idrætten .eller .gå .en .helt .anden .vej:

”Jeg .var .jo .både .glad .for .gymnastik .og .egent-
lig .også .for .at .være .bonde, .men .vidste .allige-
vel .ikke, .hvad .jeg .ville,” .siger .Anker .svæ-
vende, .inden .han .finder .sin .konkrete .pointe . .
”Hvis .jeg .skal .sige .det .kort .– .så .var .det .svært, .
fordi .jeg .følte .mig .så .dum . .Jeg .havde .ikke .
gået .meget .i .skole .– .jeg .var .bare .en .vestjysk .

bondekarl,” .fortæller .Anker . .
Men .det .gik .op .for .ham, .at .det .var .
blevet .ændret .af .højskolen .

”På .højskolen .fandt .jeg .ud .af, .at .jeg .
ikke .var .dummere .end .de .andre . .Og .
det .er .vigtigt: .at .man .ikke .er .dummere .
end .de .andre . .Jeg .kom .på .elevholdet .
i .gymnastik, .blev .fanebærer .og .fik .
meget .ansvar . .Folk .havde .tiltro .til .mine .
evner,” .fortæller .Anker .stolt .

Fra GIV til IHS
Det .endte .med, .at .Anker .kastede .sig .
over .lærerfaget .på .Ollerups .frie .læ-
rerskole, .og .dernæst .tog .bondekarlen .
uden .realeksamen .turen .forbi .idræt .på .
Odense .Universitet, .inden .han .endelig .
landede .en .stilling .på .IHS .som .31-årig . .
Og .der .er .ingen .tvivl .om, .at .omvejene .
– .og .oplevelserne .med .både .idræt .og .
højskole .– .alle .spillede .en .stor .rolle .for .
Ankers .valg .af .job: .

”Det .vigtigste .for .mig… .Det .er .jo, .når .
man .kan .få .unge .mennesker .til .at .
lykkes . .Højskolen .gav .– .og .giver .– .de .
unge .rum .til .at .reflektere .over, .hvad .de .

”Det er så vigtigt at få tiden 
til det – at få tiden til at 
tænke sig om.”
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vil .med .deres .liv . .Det .er .så .vigtigt .at .få .tiden .
til .dét .– .at .få .tiden .til .at .tænke .sig .om .”

Senere .i .livet .voksede .Ankers .passion .for .
dans, .så .da .han .trak .sig .tilbage .fra .de .lange .
kurser .på .IHS, .fortsatte .han .med .at .stå .for .
IHS’ .evigt .populære, .korte .dansekurser . .Selv .
mener .Anker, .at .bondedrengen .fra .Vedersø .
i .en .tidlig .alder .blev .godt .klædt .på .til .et .liv .i .
dansens .tegn .pga . .hjemegnens .baller, .hvor .
han .altid .greb .chancen .for .at .danse .med .
pigerne . .

”Det .var .den .eneste .chance .for .at .møde .dem . .
Det .at .komme .ud .at .danse .var .et .fristed,” .
fortæller .Anker, .der .stadig .er .en .dygtig, .
nærværende .tangodanser, .som .har .haft .en .
væsentlig .betydning .for .det .stadigt .voksende .
tangomiljø .i .Danmark .
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W

Ta’ med elevforeningen til 
L a n d s s t æ v n e
Af Helene Nørgård, f’12 og Charlotte Overgaard, hele 11.

I .2013 .bredte .energien .sig .i .Esbjerg, .da .flere .end .
130 .tidligere .IHS’ere .ramte .Landsstævnet .med .højt .
humør .– .klar .til .idræt, .oplevelser .og .fællesskab . .Det .
var .en .kæmpesucces, .og .den .succes .har .vi .tænkt .os .

at .gentage .i .Aalborg .2017 .

Oplev .verdensklasse .gymnastik, .mærk .den .enorme .
samhørighed .blandt .tusinder .af .mennesker, .der .

alle .synger .med .på; .”Gi’ .os .lyset .tilbage” . .Krydr .det .
hele .med .sved .på .panden, .når .du .kaster .dig .ud .i .din .
yndlingssportsgren .med .gamle .og .nye .IHS-venner . .
Mens .fuglesangene .forstummer, .og .solen .går .på .
held, .vågner .du .op .til .hygge .og .dans .i .én .stor .IHS-
lejr, .sprudlende .af .stemning, .livsglæde .og .vigtigst: .

den .berømte .IHS-ånd .

Sæt .et .stort .kryds .i .kalenderen .fra .d. 29. Juni 
til d. 2. Juli 2017, .og .find .mere .information .om .
dette .lækre .event .på .Elevforeningens .hjemmeside, .
facebookgruppen .”IHS .Elevforening .– .Landsstævne .

2017” .eller .ved .at .rette .henvendelse .til . .
helene_noergaard@hotmail .com .

Vi .glæder .os .til .at .mærke .magien .med .dig!
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Efter 10 års arbejde i elevforenin-
gens bestyrelse stopper formand 
Lise Fræhr. Jeg fangede hende til 
en snak om IHS’ udvikling midt i 
hendes forberedelser til sin 30-års 
fødselsdag.

Af Kira Amalie Sten, elev i 2015

Hvem er Lise Fræhr egentlig?
Jeg .er .vokset .op .i .Brørup .mellem .Kolding .
og .Esbjerg .med .min .mor, .far, .storebror .og .
lillebror . .Jeg .har .altid .dyrket .meget .sport, .
både .fodbold, .ridning .– .og .håndbold, .som .jeg .
stadig .dyrker . .I .sommeren .2013 .blev .jeg .fær-
diguddannet .i .medicin, .og .jeg .er .lige .startet .
på .en .hoveduddannelse .som .karkirurg, .altså .
jeg .skal .operere .på .blodkar . .Jeg .skulle .gerne .
være .færdig .om .fem .år .
Hvis .jeg .skal .beskrive .mig .selv .med .tre .ord, .
så .er .det .at .være: .glad, .ambitiøs .og .snakke-
salig .

Hvorfor tog du på Idrætshøjskolen i 
Sønderborg?
Jeg .havde .været .rigtig .glad .for .at .gå .på .efter-

skole .– .det .var .det .fedeste .år . .Jeg .forestillede .
mig, .at .højskole .ville .være .endnu .federe, .da .
man .er .blevet .lidt .ældre . .Der .er .færre .regler, .
men .til .gengæld .masser .af .fester .og .sport . .
Desuden .havde .både .min .mor .og .storebror .
gået .på .højskole, .og .de .talte .virkeligt .godt .
for .det . .

Jeg .var .rundt .og .se .på .forskellige .højskoler . .
Det .var .naturligt, .at .jeg .også .skulle .se .på .IHS, .
fordi .både .min .mor .og .moster .havde .gået .
der . .Med .vand, .skov, .håndbold .og .mulighe-
den .for .at .prøve .forskellige .og .alternative .
sportsgrene .faldt .valget .på .IHS . .Senere .har .
min .lillebror .også .gået .her .

Hvad tog du med videre i livet efter 
dit år på IHS?
Jeg .tog .først .og .fremmest .nogle .unikke .ven-
skaber .med . .Jeg .flyttede .bl .a . .sammen .med .
Anne, .som .jeg .var .teambuilder .for, .og .boede .
med .hende .i .Aarhus .i .otte .og .et .halvt .år . .

Derudover .tog .jeg .det .ledelsesmoment, .
som .man .lærer .af .at .være .teambuilder, .med . .
Man .lærer .at .håndtere .situationer; .at .få .folk .
til .at .præstere . .Et .godt .eksempel .er, .når .man .

En formand træder af

W
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skal .have .Danfoss’ .direktør .til .at .kravle .i .et .
træ . .Det .var .fedt .at .kunne, .selv .om .man .var .
lille .og .ung . .

Og .så .samarbejdet . .Ligegyldigt .hvor .
man .er .i .livet, .skal .man .have .det .til .at .
fungere . .Det .kan .jeg .også .mærke .i .dag .på .
min .arbejdsplads .– .man .skal .selv .give .noget .
for .at .få .noget . .Desuden .blev .jeg .valgt .som .
årgangsrepræsentant .på .mit .første .ophold .
– .det .kunne .man .godt .dengang .– .så .jeg .var .
med .i .elevforeningens .bestyrelse, .mens .jeg .
var .teambuilder, .og .kom .derfor .allerede .ind .i .
bestyrelsesvarmen, .mens .jeg .gik .på .skolen . . . .

Hvordan gik det til, at du blev for-
mand? .
Jeg .var .årgangsrepræsentant .fra .sommeren .
2006 .og .stillede .til .valg .som .menigt .besty-
relsesmedlem .til .elevmødet .2007, .så .det .
var .jo .egentlig, .mens .jeg .stadig .var .med .i .
bestyrelsen .som .årgangsrepræsentant . .Til .
valget .havde .jeg .fået .50 .personer .fra .mit .

eget .ophold .til .at .deltage .i .generalforsam-
lingen .for .at .stemme .på .mig . .Derfor .blev .jeg .
faktisk .stemt .ind, .mens .en .af .dem, .der .havde .
siddet .i .bestyrelsen .gennem .flere .år, .ikke .
blev .genvalgt . . .
Jeg .kom .i .bestyrelsen .og .sad .det .efterfølgen-
de .år .som .menigt .medlem . .Året .efter .blev .jeg .
valgt .som .vestformand, .og .da .Peter .Sonne .
to .år .senere .gik .af, .ville .jeg .gerne .overtage .
posten .efter .ham .

Hvorfor ville du gerne være formand 
for elevforeningen?
Det .er .fedt .at .sidde .for .enden .af .bordet .– .
det .er .nok .også .derfor, .jeg .valgte .at .læse .
medicin .frem .for .sygeplejerske, .hvis .jeg .skal .
være .ærlig . .Jeg .kan .godt .lide .at .tage .ansvar .
og .beslutninger . .Efter .fire .år .i .bestyrelsen .og .
ønsket .om .at .sætte .rammerne .for, .hvordan .
tingene .skal .være, .syntes .jeg .egentlig, .at .det .
næste .naturlige .skridt .var .formandsposten .
Desuden .syntes .jeg, .at .diverse .repræsen-

tantweekender .og .elevmøder .på .IHS .var .det .
sjoveste, .så .det .måtte .være .det .fedeste .i .
hele .verden .at .stå .i .spidsen .for .det .

Hvilken udvikling er der sket i elev-
foreningen og i skolens bestyrelse 
under dit formandskab?
Vi .er .blevet .mange .flere .til .repræsentant-
skabsmøderne . .Da .jeg .startede, .var .vi .35, .
nu .er .vi .næsten .60 .til .rep-weekenderne, .så .
der .er .i .hvert .fald .flere, .som .engagerer .sig .i .
elevforeningen . .Desuden .er .festerne .blevet .
større .ude .i .kredsene . .Og .det .er .værd .at .næv-
ne, .at .der .er .kommet .flere .arrangementer .for .
ældre .IHS’ere . .Rollatorbanden .er .fx .kommet .
til .verden .under .mit .formandsskab .

I .selve .skolens .bestyrelse .er .der .også .sket .
en .stor .udvikling . .Siden .1952 .har .det .været .
en .udpeget .bestyrelse, .men .jeg .har .arbejdet .
rigtig .meget .for, .at .det .skulle .blive .en .skole-
kreds, .der .fremover .vælger .medlemmerne .

Januar 2006 
Starter som 
elev på IHS Efterår 2006 

Teambuilder 
på IHS

Medlem af 
elevforeningens 
bestyrelse 

2010
Valgt som 
formand

Speciale i 
medicin
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i .en .demokratisk .proces . .Det .bliver .aktuelt .
fra .dette .efterår . .Derudover .er .jeg .glad .for, .
at .renoveringerne .af .elevværelserne .på .IHS .
omsider .er .blevet .sat .i .gang .

Hvilken begivenhed har gjort alle 
mest indtryk på dig i din tid på IHS? 
Elevmødet .2010, .da .jeg .blev .valgt .som .
formand . .Det .var .en .sindssygt .fed .weekend . .
Det .var .fedt, .at .folk .stemte .på .mig, .og .det .
var .en .af .de .fedeste .IHS-fester, .fordi .alle .ville .
danse .med .mig . .Så .jeg .tror, .det .er .en .af .de .
oplevelser .på .IHS, .som .jeg .husker .allerbedst . .
Men .jeg .har .jo .haft .enormt .mange .fantastiske .
oplevelser .på .højskolen . . .

Hvorfor var det netop i år, du beslut-
tede dig for at stoppe? 
De .to .forgående .formænd .har .også .siddet .
seks .år .– .jeg .synes .egentlig .seks .år .har .
været .en .ret .god .periode . .De .første .to .år .var .
udfordrende .og .blev .brugt .til .at .lære .slagets .

gang . .Disse .blev .efterfulgt .af .to .fede .år, .hvor .
jeg .følte, .at .jeg .havde .styr .på .tingene . .De .to .
sidste .år .kører .man .tingene .videre .

Efter .6 .år .kan .jeg .mærke, .at .jeg .er .et .
andet .sted . .Jeg .kan .ikke .prioritere .IHS, .som .
jeg .gjorde .engang .– .primært .grundet .mit .
arbejde, .men .det .betyder .også .noget, .at .de .
personer, .der .begyndte .i .repræsentantska-
bet .sammen .med .mig, .er .stoppet . .Når .det .
er .sagt, .har .det .altid .imponeret .mig, .at .hver .
gang .der .gik .en .ud .af .repræsentantskabet, .
blev .vedkommende .erstattet .med .en .lige .så .
engageret .og .villig .person . .Men .jeg .kan .godt .
mærke, .at .jeg .er .nået .til .et .punkt, .hvor .jeg .
ikke .har .samme .motivation .til .at .komme .tæt .
på .de .nye, .søde .medlemmer . .Med .titlen .som .
formand .kommer .der .også .en .vis .autoritet, .
der .betyder, .at .det .er .mig, .der .skal .opsøge .
folk .med .henblik .på .at .lære .dem .at .kende, .
hvorimod .jeg .savner, .at .folk .kommer .hen .
og .siger .”Hey, .skal .vi .drikke .en .øl” . . .Så .jeg .

tror .alt .i .alt, .at .jeg .har .nået .en .mæthedsfor-
nemmelse .i .forhold .til .at .være .formand .for .
elevforeningen . .

Hvad byder fremtiden på ? 
Inden .for .de .næste .10 .år .håber .jeg .at .være .
blevet .færdig .med .min .uddannelse .som .
karkirurg . .Desuden .drømmer .jeg .om .på .et .
tidspunkt .at .flytte .sammen .med .min .kæreste .
og .få .nogle .børn . .
Da .min .kæreste .ikke .har .været .på .højskole, .
kunne .jeg .godt .tænke .mig, .at .vi .tog .på .en .
uges .familiekursus .på .IHS, .så .han .også .får .
set .og .mærket, .hvad .IHS .er . .Det .er .godt .for .
alle .mennesker .

Hovedud-
dannelse i 
karkirurgi

Speciale i 
medicin
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Trine .er .22 .år .og .kommer .fra .Ringe .på .Fyn . .I .
foråret .var .Trine .teambuilder . .

Hvorfor lige IHS?
Jeg .har .altid .dyrket .meget .gymnastik, .men .
måtte .stoppe .pga . .en .skade, .så .der .skulle .ske .
noget .nyt . .Grundet .IHS’ .gode .ry .og .de .mange .
muligheder, .lød .det .lige .som .stedet .for .mig . .
Jeg .tog .også .på .IHS .for .at .rykke .grænser, .så .
da .jeg .aldrig .havde .brudt .mig .om .at .sejle .
og .knap .nok .turde .hoppe .i .fra .en .badebro .af .
frygt .for .tang, .var .sejlads .et .oplagt .valg .

Hvad synes du om at gå på højskole?
Hvis .det .stod .til .mig, .så .skulle .jeg .bo .på .en .
højskole .resten .af .mit .liv . .Man .har .alle .sine .
bedste .venner .omkring .sig .og .dyrker .sport .
dagen .lang .- .det .er .jo .for .fantastisk! .Ej .at .
forglemme .de .super .sjove .fester .i .weekender-
ne, .og .traditionen .tro .billigt .bland-selv-slik .fra .
Kvickly .om .fredagen . .På .IHS .står .man .glad .op .
hver .dag .og .går .glad .i .seng .- .jeg .er .helt .vild .
med .det!

Hvilke sportsgrene er i høj kurs hos dig?
Jeg .er .blevet .helt .vild .med .adventure, .især .
når .man .skal .ud .i .skoven .og .mudre .sig .til . .Jeg .

elsker .det .hele, .om .det .så .er .at .svømme .ud .
i .en .mose, .køre .mountainbike .på .mudrede .
tracks .eller .sejle .i .kajak . .Men .også .fodbold .
– .ja, .IHS’ .egen .Møller .(Anders .Møller, .red .) .
skaber .nye .fodboldtalenter .– .og .der .er .stort .
udviklingspotentiale, .når .man .starter .som .
boldmongol!

Hvad kommer du til at savne mest fra dit 
ophold på IHS?
IHS .er .præget .af .mennesker, .der .gerne .vil .
hinanden, .hvilket .jeg .finder .unikt .og .kommer .
til .at .savne .rigtig .meget . .Det .giver .mig .energi .
og .glæde .at .have .mennesker .omkring .mig .
hele .tiden . .Det .er .nogle .fantastiske .menne-
sker, .jeg .har .lært .at .kende, .og .jeg .er .glad .for .
at .jeg .kan .tage .de .venskaber .med .videre .

Hvis du fik frit kunne vælge et dyr, du ville 
være, hvilket dyr skulle det så være?
Jeg .ville .gerne .være .en .blæksprutte, .så .kunne .
jeg .lege .rundt .i .vandet .dagen .lang .og .samti-
dig .have .gang .i .otte .ting .på .en .gang .- .det .er .
optimering, .så .det .vil .noget!

Vil du helst altid gå baglæns eller være tvun-
get til at bruge Nem-ID, hver gang du går ind 

ad en dør?
Nem-ID .er .smart, .når .man .
noget .skal .være .fortroligt, .
men .jeg .tror .alligevel, .jeg .
ville .vælge .at .gå .baglæns . .
Så .får .jeg .også .mulighe-
den .for .at .se .verden .fra .en .
ny .vinkel . .Til .gengæld .udfordrer .det .nok .min .
fremtidige .fodboldkarriere .

Hvordan ser livet ud efter IHS?
Jeg .er .begyndt .at .studere .økonomi .på .Kø-
benhavns .Universitet, .og .derudover .er .jeg .
begyndt .at .dyrke .springgymnastik .i .USG, .skal .
spille .fodbold .på .studieholdet .og .skal .forhå-
bentlig .ofte .besøge .kabelparken .på .Amager!

Årgangsrepræsentant, forår 2016: Trine Langæble 
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Af Joanna Gaardsted Olesen, uddannet folke-
skolelærer ’13, IHS-elev i hele 2007

Jeg .har .altid .opfattet .mig .selv .som .en .stærk .
person . .Tænkt, .at .det .kun .var .andre, .mere .
skrøbelige .mennesker, .der .rammes .af .stress . .
Sådan .ser .en .gængs .opfattelse .ud .til .at .være: .
At .kun .de .sårbare .”bukker .under”; .de, .der .er .
for .usikre .på .sig .selv, .er .”people .pleasere” .
eller .er .alt .for .perfektionistiske .og .har .ureali-
stisk .høje .krav .til .sig .selv . .

Men .det .kan .ske .for .alle . .Og .jeg .tror .ikke, .
man .forstår, .hvor .voldsomt .det .påvirker .én, .
før .man .selv .har .prøvet .det .

Stress .er .en .vanvittig .rutsjebanetur, .der .
påvirker .dit .sind .og .din .krop .på .en .skræm-
mende .og .ukontrollerbar .måde, .og .stress .er .
ofte .kombineret .med .depression . .De .fysiske .
symptomer .er .hovedpine, .kvalme, .mavepi-
ne, .svimmelhed, .tics .og .et .sløret .blik, .og .de .
psykologiske .reaktioner .sender .selvværdet .
helt .i .kælderen . .For .i .starten .bebrejder .man .
sig .selv, .man .føler .sig .mislykket, .når .man .
ikke .synes, .at .man .klarede .opgaven .eller .

En .rejse .for . l ivet

levede .op .til .forventningerne . .Og .det .er .jo .det .
vigtigste .mål .med .livet .i .vores .samfund, .ikke? .
”Hurtigere, .højere .og .stærkere .” .Resultatet .er .
samlet .set, .at .man .føler .sig .fortabt, .skammer .
sig, .lukker .sig .inde .og .bebrejder .sig .selv . .
Hvordan .kunne .det .ske?

”Det sker jo ikke for mig?!”
Omverdenen .har .ofte .svært .ved .at .forstå .det . .
De .fleste .ved .ikke, .hvordan .de .skal .håndtere .
at .se .andre .i .en .så .svær .situation . .Hvordan .
de .skal .hjælpe, .eller .hvad .de .skal .sige .– .så .
oftest .siger .de .ingenting . .Allermest .har .man .
bare .brug .for .et .lyttende .øre, .masser .af .kram, .
at .høre .man .er .god .nok, .og .at .der .er .nogle, .
der .tror .på .én . .Høre, .at .det .nok .skal .gå, .selv .
når .livet .er .allersværest . .Livet .er .ikke .kun .
glansbilleder .på .Facebook . .

Hvorfor?
For .mig .var .stress .derfor .en .grænseover-
skridende .oplevelse . .Men .det .hjalp .utroligt .
meget .at .snakke .med .andre, .der .havde .været .
igennem .det .samme . .Der .mødte .man .forstå-
else .og .kunne .være .hudløst .ærlig .

En personlig beretning om livet, om at miste fodfæstet og finde sig selv igen 
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Efter .et .stykke .tid .nåede .jeg .frem .til, .at .”det .
er .ikke .DIN .skyld” . .Men .det .tager .lang .tid .og .
stor .styrke .at .tro .på .det . .Man .skal .finde .sig .
selv .igen .og .forstå .hvorfor . .I .bakspejlet .kan .
jeg .nu .se, .at .der .var .mange .årsager, .både .
arbejdsmæssigt .og .personligt .

Livet .som .folkeskolelærer .havde .budt .på .
tre .forskellige .skoler .på .to .år . .Undervisning .i .
næsten .ti .forskellige .fag .– .altså .ud .over .linje-
fagene . .Efter .reformen .
skulle .jeg .have .flere .
timers .undervisning, .
løse .flere .opgaver, .
dokumentere .mere, .
uden .at .jeg .fik .ekstra .
tid . .Efter .seks .timers .
undervisning .dagligt, .
tusindvis .af .beskeder, .
konstant .larm .og .mange .
konflikter .pga . .for .få .
voksne .og .for .mange .
elever .med .faglige .og .
sociale .udfordringer, .er .
du .fuldstændig .udkørt, .
og .derefter .skal .du .

tænke .klart .og .forberede .dig .i .et .rum .med .
5-10 .andre . .Derudover .er .der .møder, .daglige .
konflikter .skal .dokumenteres, .forældre .kon-
taktes . .Hvis .jeg .var .heldig, .havde .jeg .10-15 .
minutter .til .at .forberede .én .lektion, .jeg .havde .
fem .forskellige .fag .i .7 .forskellige .klasser . .Det .
er .fuldstændigt .umenneskelige .vilkår . .Mit .
arbejde .tog .al .min .energi; .jeg .følte .mig .som .
en .”working .zombie” .og .havde .ikke .tid .eller .
overskud .til .andet . .Jeg .forsøgte .at .råbe .op, .

men .uden .held . .Altså .havde .ydre .samfunds-
omstændigheder .en .stor .påvirkning .

Personlige omstændigheder
Men .også .personligt .blev .jeg .ramt . .Begge .
mine .højtelskede .bedsteforældre .døde .efter .
lange .kræftforløb, .hvilket .efterlod .stor .sorg .og .
ensomhed . .Men .vi .får .jo .altid .at .vide, .at .tiden .
læger .alle .sår, .det .går .over, .du .skal .bare .vi-
dere . .Endnu .et .emne, .hvor .du .helst .ikke .skal .
mærke .livet .for .meget, .hvor .der .er .berørings-
angst .og .manglende .forståelse .fra .omverde-
nen . .Tiden .med .veninderne .blev .mindre, .som .
de .fik .kærester, .flyttede .i .hus .uden .for .byen, .
fik .børn . .Og .der .stod .jeg, .mens .alt .voksede .
hen .over .hovedet .på .mig .

Jeg .var .træt .af .mit .job, .den .danske .kultur, .
politik .og .samfundet .generelt . .Alt .er .på .tid, .
skema .og .kalender . .Du .skal .have .mål, .du .
skal .fremad, .altid .blive .bedre, .evaluere .og .
udvikle . .Alt .skal .have .økonomisk .værdi .– .og .
individet .er .blevet .degraderet .til .en .økono-
misk .ressource . .Du .kan .ikke .sige .op, .når .du .
er .sygemeldt, .så .du .skal .tilbage .til .det, .der .
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gjorde .dig .syg, .og .de .arbejdsbetingelser, .som .
er .umulige . .Som .arbejdsløs .jages .du, .for .me-
ningen .med .livet, .får .du .at .vide, .er .at .komme .
tilbage .på .arbejdsmarkedet . .Det, .man .har .
brug .for, .er .støtte, .fred .og .ro .til .at .bearbejde .
tingene, .mærke .sig .selv .og .livet, .samt .finde .
energi .og .motivation .til .at .kæmpe .sig .tilbage .

At tage kampen op
Det .tog .tid, .men .jeg .fandt .mig .selv .og .min .
kampgejst . .Men .når .man .endelig .er .så .langt, .
hvad .gør .man .så? .Jeg .sagde .op . .Jeg .tænkte .
over, .hvornår .jeg .har .haft .det .bedst .i .mit .liv: .
på .højskole .og .på .rejser . .Så .jeg .besluttede .at .
følge .lægens .og .psykologens .råd .om .at .gøre .
noget, .der .gjorde .mig .glad, .og .realiserede .en .
gammel .drøm .om .at .rejse .Sydamerika .tyndt .
 .
De .fleste .tænkte .vel, .at .det .var .vanvittigt, .
men .jeg .mødte .så .mange .mennesker, .der .
sagde, .at .de .også .selv .havde .tænkt .på .det, .
men .aldrig .havde .fundet .modet . .Og .jeg .
indrømmer, .at .det .var .sindssygt .at .skulle .give .
slip .på .alt; .sige .farvel .til .det .kendte, .gå .imod .
strømmen .og .alle .meningerne .– .og .hoppe .lige .
ud .i .uvisheden . .

Jeg .købte .en .envejsbillet .og .endte .med .at .
være .i .Sydamerika .et .halvt .år . .Frihed, .ro .og .
selvbestemmelse . .Jeg .mødte .mange .lige-
sindede .mennesker .og .nogle .med .lignende .
historier . .Jeg .har .mødt .kulturer, .der .passer .
mig .bedre .– .hvor .folk .er .venlige, .åbne .og .
interesserede . .De .snakker .med .alle .og .danser .
og .gør .livet .til .en .fest . .Og .selvom .de .ikke .ejer .
meget, .er .de .generelt .glade . .Alt .er .så .dejligt .
uperfekt, .og .jeg .har .ikke .savnet .noget . .

En .lille .flig .af .dette .finder .man .heldigvis .også .
på .højskole! .Dér, .hvor .det .handler .om .at .leve .
i .nuet; .i .fællesskab, .glæde, .sang .og .dans .og .
medmenneskeligt .ansvar . .

Alt .det .vigtigste .i .livet .

I .dag .spørger .alle: .”Hva’ .så .nu? .Du .må .da .
have .en .plan?” .

Jeg .ved .det .ikke . .Processen .er .ikke .ovre . .Men .
nu .ved .jeg, .at .jeg .kan .klare .lidt .af .hvert . .Så .
det .skal .nok .gå .
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Af Per Bang, IHS’ formand, på 
bestyrelsens vegne

IHS .har .ingen .ejer, .men .
alligevel .er .der .er .en .besty-

relse, .som .har .det .overordnede .ansvar .for .
skolens .drift . .Snart, .helt .præcist .om .eftermid-
dagen, .lørdag .den .29 . .oktober, .skal .der .for .
første .gang .i .skolens .historie .holdes .valg .til .
bestyrelsen . .Vi .skal .vælge .fem .bestyrelses-
medlemmer . .Derudover .er .elevforeningens .
formand .automatisk .medlem .af .bestyrelsen, .
og .endelig .udpeger .bestyrelsen .et .medlem, .
så .der .i .alt .bliver .syv .bestyrelsesmedlemmer . .

Indtil .nu .har .bestyrelsen .bestået .af .ti .perso-
ner, .der .var .udpeget .af .idrætsorganisationer-
ne, .Sønderborg .Kommune .og .elevforeningen . .
Flere .organisationer .og .Sønderborg .Kommune .
har .dog .givet .udtryk .for, .at .de .ikke .længere .
er .interesseret .i .at .deltage .i .skolens .ledelse .
gennem .udpegning .af .bestyrelsesmedlem-
mer . .
 . Derfor .har .Bestyrelsen .har .fundet .
tiden .inde .til .at .ændre .vedtægterne .til .direkte .
valg . .Valget .skal .ske .i .en .skolekreds, .der .er .

blevet .oprettet, .og .som .alle .kan .melde .sig .ind .
i .for .et .symbolsk .beløb .på .100 .kr . .pr . .år . .Det .
er .medlemmerne .af .denne .skolekreds, .der .
skal .møde .op .for .at .vælge .en .skole .bestyrel-
sen .den .29 . .oktober .

Baggrunden .for .at .oprette .en .skolekreds .kan .
opdeles .i .tre:

• .Højskoleloven .forudsætter .i .dag, .at .der .er .
en .skolekreds .eller .et .repræsentantskab, .der .
vælger .skolens .bestyrelse . .IHS .er .oprettet .før .
den .nuværende .højskolelov .er .trådt .i .kraft, .
og .vi .kunne .fortsætte .med .en .bestyrelse .af .
udpegede .bestyrelsesmedlemmer, .men .vi .
ønsker .at .leve .op .til .den .nugældende .lov .

• .Flere .af .de .organisationer, .der .udpeger .
bestyrelsen, .har .tilkendegivet, .at .de .ikke .
længere .har .nogen .synderlig .interesse .i .at .
bidrage .til .skolens .ledelse .i .form .af .bestyrel-
sesmedlemmer .

• .Bestyrelsen .finder .det .mere .i .overensstem-
melse .med .skolens .demokratiske .værdig-
rundlag, .at .skolens .bestyrelse .bliver .valgt .

– .frem .for .at .være .udpeget .af .organisationer, .
hvoraf .flere .ikke .længere .har .en .praktisk .
tilknytning .til .skolen .
Meld .dig .ind .– .og .sæt .retningen .for .IHS!
Den .daglige .ledelse .og .drift .af .IHS .vareta-
ges .af .forstanderen, .en .øvrig .ledelse .samt .
medarbejderne, .men .i .afgørende .situationer .
såsom .forstanderskifte, .større .vedligehold .og/
eller .byggeri, .økonomiske .vanskeligheder .og .
ikke .mindst .fastlæggelse .og .fastholdelse .af .
skolens .værdigrundlag .har .bestyrelsen .det .
afgørende .ord .

Derfor .har .alle .vi, .der .holder .af .IHS, .et .ansvar .
for, .at .der .bliver .valgt .en .dygtig .og .kompe-
tent .bestyrelse .den .29 . .oktober .

Meld .dig .ind .i .skolekredsen .ved .at .indbetale .
100 .kr . .på .reg .nr . .9797 ./ .kontonr . .0001125699 .
og .oplys .dit .navn, .din .postadresse .og .din .
e-mail . .Så .kan .du .være .med .til .at .sikre .IHS’ .
fremtid .i .Sønderborg .den .29 . .oktober .

Valg til IHS’ bestyrelse
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Efter .en .lækkerbisken .af .en .fællesopvarm-
ning, .der .blandt .andet .involverede .kaos .og .
Stratego .(ja, .den .er .god .nok), .kunne .den .
legendariske .turnering .starte . .Smashes, .
blocks .og .frække .tricks .ad .libitum .blev .vist .
frem, .alt .imens .tilskuerne .chillede .i .sol .fra .en .
skyfri .himmel, .og .beachmusikken .flød .ud .af .
højtaleranlægget . .
Ja, .flere .måtte .undervejs .nives .i .armen .for .at .
fatte, .at .de .ikke .befandt .sig .på .Copacabana, .
men .blot .var .deltagere .i .den .yderst .ærefulde .

For .andet .år .i .træk .indbød .IHS .Elevforening .til .
et .vidunderligt .arrangement .i .smækre .ram-
mer .på .den .idylliske .ø .Fyn, .hvor .seks .snorlige .
baner .og .et .flot .festlokale .gjorde .livet .lækkert .
for .de .tilmeldte .
I .underkanten .af .50 .spændstige .IHS’ere .fra .
nær .og .fjern .mødte .op .den .27 . .august .til .
noget .nær .den .bedste .dag .i .deres .liv . .En .lang .
række .årgange .var .repræsenteret .med .teams .
som .”Kæmpe .Kæppe .Knækker .Næppe”, .
”Team .Gayz”, .samt .”Team .Det-skal-nok-gå” .

IHS .Elevforening .Beachvolleyturnering .2015 .
Det .hele .blev .afsluttet .med .præmieceremoni, .
hvor .TV .2 .PLAY, .Lyø .Beachcamp .og .IHS .stod .
for .de .labre .præmier .til .1 . .2 . .og .3 . .pladserne .
på .herre- .og .dame-siden .
Efter .turneringen .fortsatte .vi .i .festligt .lag .
med .hotdogspisning, .Danmarks .billigste .
beachbar .og .dans .til .langt .ud .på .natten .

Tak .for .en .fantastisk .weekend .– .vi .glæder .os .
allerede .til .næste .år!

Beachv  lleyturnering og fest 

FYN
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D. 22 maj løb og gennemførte 14 
IHS’ere Copenhagen Maraton. Det 
holdt hårdt, men stor opbakning 
fra kammeraterne fik dem alle over 
målstregen.

Af Line Katrine Larsen Rein, hele 13  

For .mange .lyder .det .at .løbe .et .maraton .en .
smule .uoverskueligt . .Idéen .kan .være .god .
nok, .men .at .få .trænet .op .mange .måneder .i .
forvejen .og .opretholde .motivationen .er .en .
større .mundfuld . .For .14 .elever .fra .årets .for-
årsophold .blev .idéen .alligevel .til .en .realitet, .
da .de .d . .22 .maj .alle .gennemførte .Copenha-
gen .Marathon .

Idéen .kom .fra .Jeppe Ethelberg-Findsen, .der .
havde .tilmeldt .sig .Copenhagen .Marathon .’16 .
og .gerne .ville .have .nogen .at .træne .op .sam-
men .med . .Han .luftede .idéen .for .de .andre .blot .
14 .dage .inde .i .forårsopholdet, .og .som .ved .så .
mange .andre .projekter .på .IHS, .var .opbaknin-
gen .til .projektet .stor .fra .start .
 . .
Træning skaber sammenhold
Jeppe .havde .selv .løbet .fire .maratoner .før, .
men .for .størstedelen .af .de .andre .elever .skul-

le .de .42 .2 .kilometer .tilbagelægges .for .første .
gang . .En .af .dem .var .Alexander .Mågård-Han-
sen, .der .ikke .havde .dyrket .motion .i .otte .år, .
før .han .startede .på .IHS .i .efteråret .2015 . .
For .ham .var .det .den .store .opbakning .fra .de .
andre .elever .og .den .planlagte .fællestræning, .
der .gjorde .ham .i .stand .til .at .gennemføre .
løbet . .Eleverne .trænede .sammen .hver .søn-
dag, .og .Alexander .fortæller, .at .netop .denne .
søndagsløbetur .var .noget .af .det .bedste .ved .
at .træne .op .sammen, .da .timerne .ofte .blev .
lange .aftenen .forinden .og .fællestræningen .
betød, .at .man .kom .ud .af .sengen .og .afsted .
med .højt .humør .

En .anden .førstegangløber, .og .en .af .fire .piger, .
der .løb .d . .22 .maj, .Frida .Meyer, .fortæller, .
hvordan .IHS’ .smukke .omgivelser .gjorde .træ-
ningen .til .en .leg .

- .På .IHS .findes .de .perfekte .rammer .for .at .træ-
ne .op . .Med .løberuter .på .Gendarmstien, .langs .
vandet .og .igennem .skoven, .kunne .man .ikke .
få .mere .idylliske .omgivelser, .siger .hun .

Derudover .nød .hun, .at .hun .som .debutant, .
kunne .spørge .mere .erfarne .løbere .til .råds .

blandt .højskolevennerne . .De .løbere, .jeg .
har .talt .med, .understreger .alle, .hvor .vigtig .
fællestræningen .var .for .motivationen .og .for .
oplevelsen .af .selve .løbet: .

- .Når .man .som .gruppe .kan .dele .en .sportsop-
levelse .som .et .maraton, .som .man .har .trænet .
op .til .og .set .frem .til .sammen, .så .danner .man .
nogle .særlige .minder .og .et .specielt .sammen-
hold, .forklarer .Jeppe .

Løbet 
D . .22 .maj .var .den .store .dag . .De .14 .løbere .var .
taget .til .København .dagen .før, .og .sammen .
med .dem .var .12 .andre .elever, .der .stod .på .
sidelinjen .og .hjalp .kammeraterne .gennem .
løbet . .Natten .inden .løbet .skulle .stå, .sov .alle .
i .Jeppes .stue . .Og .de .skulle .spise .sammen .af-
tenen .inden .løbet, .stå .op .sammen .og .endelig .
følges .til .startlinjen .om .søndagen .

Søndag .d . .22 .maj .var .en .af .årets .første .”som-
merdage” . .Solen .skinnede .over .København, .
og .stemning .var .i .top . .Langs .alle .42 .2 .km .
heppede .tilskuerne, .mens .musik .bragede .ud .
af .højtalere . .Hele .København .vibrerede .af .god .
stemning .og .løbeentusiasme .

Ingen havde sagt, at det skulle være let
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Løberne .havde .aftalt .ikke .at .følges .ad, .da .de .havde .
forskellige .tempi .og .ambitioner . .Det .holdt .hårdt .for .alle . .
En .skade .i .Alexanders .knæ .og .lyske .sprang .op .igen, .
men .hele .vejen .igennem .stod .kammerater .klar .til .at .
hjælpe .dem .med .støttende .ord, .energibarer, .og .hvad .
der .ellers .var .behov .for .
- .Opbakningen .gjorde .underværker .for .mit .vedkom-
mende . .Hver .gang .man .så .et .kendt .ansigt, .fik .man .
energien .og .overskuddet .tilbage, .forklarer .Frida . .

”Det .har .helt .klart .været .en .oplevelse .at .
løbe .maraton, .og .jeg .havde .aldrig .turde .
drømme .om .det, .hvis .det .ikke .var .for .de .
dejlige .rammer .på .IHS .samt .den .vilde .
motivation, .en .flok .venner .kan .give .én .
på .så .kort .tid”

Alexander .

”Noget .af .det .bedste .ved .at .løbe .ma-
raton .med .IHS .var, .at .man .gjorde .det .i .
fællesskab .og .bakkede .hinanden .op”

Frida

”Det .var .selvfølgelig .en .forløsning .at .
være .færdig, .da .det .er .noget, .man .har .
trænet og .set .frem .til .i .lang .tid . .Men .
noget .af .det, .der .var .allervigtigst .for .
mig, .var, .at .alle .gennemførte .og .havde .
en .god .oplevelse . .Så .set .fra .min .side .har .
det .været .en .kæmpesucces”

Jeppe

Alle .14 .gennemførte .på .trods .af .trætte .
ben .og .skader, .og .der .var .glædestårer .
og .jubel, .da .alle .var .over .målstregen . .
Jeg .spurgte .tre .af .løberne, .hvad .det .
bedste .ved .at .gennemføre .var: .

Ingen havde sagt, at det skulle være let
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SKAF EN ELEV
Skaf en elev til IHS og få en krammer af selveste Michael Willemar! Spred rygtet og få din ven, fætter, lillesøster eller en helt tilfældig sportsidiot til at vælge et halvt år på IHS. Tidligere elever er de bedste ambassadører, og vi har altid haft de bedste muligheder for at skaffe nye elever til ver-dens bedste legeplads, IHS.

Meld dig ind i skolekredsen! 
Generalforsamling er allerede 
d. 29. oktober på IHS

Husk at købe billet til Smukfest i Skanderborg - de bliver udsolgt allerede inden jul...

Elevmøde: 

 5.-7. maj 2017

Vestkredsfest: 

 lørdag d. 4. marts!

Landsstævne: 

 29. juni - 2. juli 2017

Vigtige datoer:

HUSK AT HAVE DET SJOVT!

Husk julebeachvolley 

i Odense d. 27. november!
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