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ja til med det samme. Hvor på skolen og 
hvad det skal være, vil skolen i samråd med 
Inge Nielsen afgøre.

Til sidst vil jeg opfordre jer til at deltage i 
øst- og vestkredsarrangementerne. Der bliver 
brugt megen tid og energi på at arrangere 
disse arrangementer og det er utrolig hyg-
geligt at deltage. 
Hvis nogle ønsker at deltage i elevforening-
ens arbejdsweekender på skolen er I meget 
velkomne til at kontakte undertegnede. 
Næste weekend ligger den 28.-30. oktober. 

Og her til aller sidst vil jeg minde jer om, at 
elevforeningen dækker halvdelen af tilmeld-
ingsgebyret til IHS-marathon lørdag den 22. 
oktober. Hvis man ikke er helt klar til de 42 
km bliver der også mulighed for 10 km. Jeg 
håber rigtig mange gamle elever vil kigge 
forbi denne lørdag, måske ikke for at løbe 
men så for at heppe os andre ”tosser” hele 
vejen i mål...  Håber vi ses!!

Mange formandshilsner
Peter Sonne.

Først og fremmest vil jeg sige tak for et 
rigtig godt elevmøde i maj måned til dem 
som deltog. På trods af det tidlige tidspunkt 
og ikke helt varme vejr, blev det alligevel en 
rigtig vellykket weekend med mange del-
tagere og rigtig godt humør. Næste år ligger 
elevmødet først den 19.-21. maj og så kunne 
man jo håbe på  bedre vejr. 

I forbindelse med elevforeningens general-
forsamling ved elevmødet, havde bestyrelsen 
foreslået vedtægtsændringer, som ville be-
tyde, at ugekursister kunne blive medlemmer 
af elevforeningen. Vi havde diskuteret dette 
i bestyrelsen, fordi flere og flere kursister 
henvendte sig og forhørte sig om mulig-
heden for medlemsskab. I bestyrelsen havde 
vi haft nogle overvejelser: Vi var enige om, 
at elevforeningen hovedsageligt skulle være 
for elever, som havde haft et langt ophold 
på skolen og samtidig var vi bange for, at 
nogle ville udnytte et medlemsskab for at få 
tilskuddet, som skolen giver til medlemmer 
af elevforeningen. (Jeg vil da lige huske alle 
på, at dette tilskud kan fåes hvis man tager 

på et sommerkursus på IHS og husker at 
fortælle, at man er medlem af elevforeningen 
når man tilmelder sig).
Derfor valgte vi at foreslå sommerkursister 
som havde været på skolen i minimum én 
uge, kunne optages som passive medlemmer 
i elevforeningen, uden stemmeret og uden   
mulighed for at få støtte til sommerkurserne. 
Det medførte en del diskussion til general-
forsamlingen, hvor både lærere og flere 
generationer af gamle elever blandede sig. 
Det var en rigtig god debat som fremkom 
på baggrund af dette emne. Det er rart som 
bestyrelsesmedlem og formand, at ”menige” 
medlemmerne bekymrer sig om elevfor-
eningen og det betyder, at jeg personligt får 
mere energi til elevforeningsarbejdet, når 
jeg opdager, at det ikke er ligegyldigt hvad 
man laver og foreslår. Efter endt debat blev 
forslaget vedtaget knebent med 31 stem-
mer for og 27 stemmer imod. På baggrund 
af denne tætte afstemning og medfølgende 
debat lovede jeg på bestyrelsens vegne, at vi 
ville tage diskussionen op på den efterfølg-
ende arbejdsweekend, og dette vil vi gøre i 

arbejdsweekenden i slutningen af oktober. 
På dette tidspunkt vil vi også kunne se, om 
det i det hele taget har været relevant at åbne 
op for medlemsskab for sommerkursister.

Jeg er sikker på vi nok skal få henvendelser 
og  jeg håber, at disse personer vil melde sig 
ind, fordi de er interesserede i skolens og 
elevforeningens arbejde. 
Hvis nogle har yderligere kommentarer 
eller meninger om dette, vil jeg meget gerne 
høre dem, selvom I ikke har lyst eller kan 
komme med til arbejdsweekenden. I er altid 
velkomne til at kontakte mig. Som sagt er 
det rart at få respons på det arbejde man går 
rundt og laver!

Cirka 14 dage efter elevmødet døde 
tidligere forstander Hans Jørgen Nielsen. På 
baggrund af Hans Jørgens store betydning 
for IHS og de mange hundrede elever som 
har haft glæde af ham, blev elevforeningen 
spurgt, af skolen, om vi ville være med til 
at opsætte en mindetavle til ære for Hans 
Jørgen. Dette sagde bestyrelsen selvfølgelig 

Formandsord
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Her på IHS går det forrygende. I skrivende 
stund er vi lige startet med vores som-
merkurser, nærmere betegnet musik, fis, 
hop og spring, med Marianne som kursus-
leder. Med andre ord kreativitet, mange 
glade børn og forældre samt barnevogne 
overalt. Vejret er fantastisk, og kurset for-
løber strygende.
Vi har her den 18. juni sagt farvel til små 70 
elever på forårsholdet 2005. Et rigtig godt 

og homogent hold som 
har sat sit præg på IHS. 
Jeg ønsker dem alt held og 
lykke med deres fremtid-
ige planer og selvfølgelig 
på gensyn.
Jeg vil også gerne benytte 
lejligheden til at sige 
tusind tak alle jer, der 
deltog ved elevmødet. 
Det var et rigtig vellykket 
elevmøde med masser af 
glade, sporty og feststemte 
tidligere og nuværende 
elever. Jeg ser allerede 
frem til at se jer alle til 
næste elevmøde. 

Jeg har selvfølgelig en forventning om 
at se mange af jer, når vi den 22. oktober 
gennemfører IHS–Sønderborg Marathon 
for første gang. For dem af jer der tænker, 
at marathon måske er lige en stor nok 
mundfuld, kan I jo i stedet melde jer til 10 
kilometeren. Kig engang på vores hjemme-
side under IHS–Sønderborg Marathon og se 

ruterne. Tre sløjfer er 10 kilometeren. Hold 
jer ikke tilbage - det bliver ufattelig godt.

Hvordan ser det nu ud til efteråret? Det ser 
faktisk meget fornuftigt ud. Vi har ca. 75 
tilmeldte elever på nuværende tidspunkt 
med over halvanden måned endnu. 
I skal ikke holde jer tilbage – skaf en masse 
dejlige elever og scor en del af en tur til 
enten La Santa Sport, skitur, Middelhavet 
eller evt. til et kort kursus ophold. Vi har 
fortsat en målsætning, der hedder 100 års-
elever i 2008 , – det er ved at være indenfor 
rækkevidde, men vi har fortsat brug for 
jeres uvurderlige hjælp, så 
”keep up the good work”.

Vi har startet en ny linie, der hedder 
instruktør- og teambuilder linien. Det er en 
linie, der strækker sig over 43 uger, således 
at den første halvdel er et ”almindeligt” 
højskoleophold, hvorefter anden halvdel 
er som instruktør og teambuilder. Anden 
halvdel er ”gratis”, idet de skal betale 
et minimumsbeløb hver uge (som loven 
foreskriver). Vi afbryder deres ophold og 

ansætter dem til at gennemføre bl.a. et 
teambuildingsforløb for vores nuværende 
elever, – som de får betaling for svarende til 
det, som de betaler for at være her de øvrige 
uger – Smart!
De får altså en udvidet instruktøruddan-
nelse, som de primært skal bruge på deres 
idrætsområder, og samtidig bliver de ud-
dannet teambuildere og projektledere. De 
får lejlighed til at afprøve det i praksis, og 
herved få et stort erfaringsgrundlag, ved at 
gennemføre aktiviteter og teambuildings-
forløb for både gymnasieklasser og erhverv 
(Danfoss og andre store virksomheder). 
Hele 20 elever fra foråret fandt linien 
meget interessant, men vi havde i første 
omgang kun plads til 13. Vi glæder os rigtig 
meget til de møder igen i uge 32.  Jeg har 
udpeget Mogens Fog til at være leder for 
linien, – hvilket han heldigvis finder utrolig 
spændende.

Vi har fundet en ny musiklærer, som hedder 
Adam Lasthtein. Han kan både spille 
musik, STOMP, køre MTB, være ski-
instruktør og meget andet. Vi glæder os til, 

at han starter den 8. august. Tag godt imod 
ham, (jeg skal nok få ham til at skrive noget 
mere om sig selv).

Vi har mange aktiviteter her til efteråret. I 
tredje uge af august er der amatør musik-
festival. Her vil det jo være en kærkom-
men lejlighed til at slå et smut forbi. I 
midten af september har vi en idrætsdag for 
Sønderborgs 14 – 18 årige, hvor bl.a. Lars 
Christiansen (håndboldspiller for Flensburg 
Handevitt) deltager, i samarbejde med kræf-
tens bekæmpelse. 

I sommeren 2006 nærmere betegnet i 
starten af august, (nu tænker I nok; ”er han 
ikke lidt tidlig ude” ), vil vi ufattelig gerne 
se, om vi ikke kan få nogle unge idræts-
højskolemodne mennesker til at komme 
på IHS. Her kommer I ind i billedet, idet 
vi gerne vil samarbejde med elevforenin-
gen. Der er mange muligheder; en af dem 
vil være, at I får jeres ophold gratis, hvis 
hver af jer fra elevforeningen medbringer 
2 kursister. Den anden mulighed er, at vi 
i fællesskab arrangerer og promoverer 

ugekurset. Ugekurset skal selvfølgelig være 
trendy, spændende og attraktivt. Derfor 
imødeser jeg gerne forslag, både til indhold 
og hvordan vi lokker de unge herned. 
Hvis elevforeningen kan danne et ugekur-
sus-udvalg, som kigger på ovenstående, 
vil det være genialt. Vi skal allerede her i 
starten af efteråret være sporet ind på ide 
og indhold.

Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer og 
pas på jer selv. Jeg glæder mig til at hilse på 
jer alle igen.
Husk: Hvis I har en god ide eller gerne vil 
hænge et par plakater op og måske dele 
nogle brochurer rundt forskellige steder - så 
sig endelig til. Vi er yderst taknemmelige 
for jeres store indsats og vil forsøge at 
påskønne dette.

Mange IHS hilsener

Michael Willemar-Svanøe

Kære alle sammen
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”Hvad du er, vær fuldt og helt
- og ikke stykkevist og delt”
 
Man kan sandsynligvis ikke finde et udsagn, 
som er mere dækkende for Hans Jørgens   
grundlæggende livsholdning. Når han gik 
ind i en sag eller et arbejde, var det altid fuldt 
og helt, hvilket mange organisationer, for-
eninger og mennesker har nydt godt af.
I 35 år var han ansat ved Idrætshøjskolen i 
Sønderborg - først som lærer og derefter i 17 
år som forstander. I alle årene virkede han 
som en visionær, sprudlende og inspirerende 
dynamo for elever og kolleger, ligesom han 
havde kræfter til også at engagere sig som 
træner og instruktør i byens foreningsliv.

Hans Jørgen har sat sig mange spor. Først og 
fremmest hos de mange mennesker, som han 
enten har hjulpet, eller som han var med til at 
give livsoplevelser på Idrætshøjskolen. Hans 
Jørgen holdt aldrig ”fri”, og som højskole-
forstander var han altid til rådighed; for ham 
var intet medmenneskeligt problem for småt 
til at beskæftige sig med, og  familiens dør 
var altid åben for alle, der havde behov for at 
tale med forstanderen
Også i den idrætslige verden har han 

naturligvis sat sine spor. Et af de upåagtede, 
men alligevel væsentlige spor, blev afsat, da 
han sammen med Mogens Blicher-Andersen 
udviklede det 2-dommersystem, som stadig 
bruges overalt i verden, hvor der spilles 
håndbold.
Men også i lokalområdet ses hans spor i 
form af velfungerende klubber, som han var 
med til at oprette. Det skal også nævnes, at 
han var en ihærdig forkæmper for, at ridek-
lubben fik mulighed for at komme væk fra 
Ringriderpladsen og istedet etablere sig i de 
nuværende omgivelser.

Hans Jørgen var et idrætsligt multitalent, og 
som ung spillede han både hånd- og fod-
bold på eliteplan. For ham var en god kamp 
væsentligere end resultatet, og han kunne 
aldrig drømme om at  bruge unfair midler for 
at bremse en modstander. 
Han havde evnen til at klappe, når en mod-
stander havde gjort noget godt.
I sin idrætslige grundholdning var han en 
helhjertet amatør, og han brugte mange 
kræfter i sine forsøg på at få foreningerne 
til at forstå, at det ikke er omkostningsfrit at 
indgå aftaler om sponsorater e.t.c. 
Men på trods af disse grundholdninger var 

han fascineret af professionel cykling, og 
han brugte megen tid på at følge f.eks. ”Tour 
de France”. I flere år havde han det princip, 
at han under touren selv skulle køre 10% 
af dagens løbslængde. (Bjergetaperne blev 
klaret med gentagne op- og nedkørsler på 
Dybbøl Banke.) 

Hans Jørgen var som sagt en fighter, og da 
han fik at vide, at han var ramt af en uheld-
bredelig kræftsygdom, var det naturligt for 
ham at tage kampen op, selvom han vidste, 
at modstanderen var uovervindelig. Han lod 
sig ikke kue, og han afprøvede forskellige 
alternative behandlingstilbud, ligesom han 
fik skabt et netværk for andre mænd med 
samme sygdom.
Hans Jørgen søgte aldrig mod centrum; 
men centrum opstod ofte omkring ham, 
fordi han var venlig og imødekommende, 
velforberedt og velargumenterende samt 
fair og overbærende. 
Når dette er sagt, skal det ikke glemmes, at 
der bag manden altid har stået en kvinde, 
som  har bakket ham og hans arbejde op, 
og som har været en uundværlig sparrings-
partner i de situationer, hvor han ikke havde 
mulighed for at drøfte sagerne med kolleger. 

Inge har altid  formået at skabe et trygt 
og rigt familieliv, som fungerede, selvom 
Hans Jørgen ofte var optaget af arbejde eller 
møder; et familieliv hvor Hans Jørgen var 
overhovedet, men hvor alle altid har været 
indstillet på at tage ansvar for hinanden. 
Æret være hans minde.

Ivan Skjoldager

Lene Bang, tidligere formand for elev-
foreningen skriver følgende:

Hans Jørgen Nielsen, idrætshøjskolens 
forstander fra 1975 til 1992, er død. Han blev 
69 år. Både før og efter sin forstanderperiode 
var Hans Jørgen lærer på skolen, og flere 
tusinde elever og kursister fra hele landet 

har kendt ham og husker ham som en vigtig 
brik i skolens hverdag. Han var indbegrebet 
af IHS og som elev følte man, at han altid 
var til stede. Hans Jørgens lederskab var 
prøgt af varme og nærvær og han udstrålede 
en tryghed, som fik nye elever til hurtigt at 
føle sig godt tilpas. Han var en flot blanding 
af autoritet og tillid – en person, der kunne 
udfordres og gives modspil, - en person, som 
vi respekterede og som vi samtidig havde 
respekt for. Mange tidligere elever vil kunne 
genkende billedet af Hans Jørgen i slåbrok, 
når han midt om natten dukkede op på gan-
gene og bad om nattero.

Men vi husker ham også fra idrætsbanerne 
med især fodbold, volleyball og de senere 
år ikke mindst cricket, men også megen 
anden fysisk udfoldelse. For Hans Jørgen 
handlede idræt ikke alene om at vinde, men 
absolut også om legen, fællesskabet og 
idrættens dybere værdier. Foreningslæren og 
lederuddannelsen lå ham dybt på sinde og 
masser af foreninger over hele landet præges 
i dag af ledere og instruktører, der har fået 
grundpillerne og inspiration fra Hans Jørgen. 
I det hele taget spillede værdier en stor rolle 
i Hans Jørgens lederskab. Han benyttede 

sin form for værdibaseret ledelse, længe 
før det blev et modeord. Han var en synlig 
forstander og en stor dynamo for skolens 
udvikling, men samtidig en inspirator, der 
formåede at samle og inspirere et meget 
stærkt hold medarbejdere, som gjorde 
Idrætshøjskolen i Sønderborg markant i 
idrætsbilledet.

Elevforeningen betød meget for Hans 
Jørgen. Der var et meget varmt og positivt 
samarbejde, hvor han ikke lagde skjul på sin 
store respekt for elevforeningens arbejde. 
Han var altid en god med- og modspiller 
og på en positiv og medlevende måde 
engagerede han sig helhjertet i alle beslut-   
ninger. Elevforeningen fik mulighed for at 
være en aktiv medspiller i bl.a. etablerin-
gen af kursus for gamle elever, der senere 
udviklede sig til familiekurset, som vi kender 
i dag. Vi følte os altid taget alvorligt og 
meget velkomne i underetagen hos Hans 
Jørgen og Inge.

Vore tanker går ti Inge, som har lige så 
mange års tilknytning til IHS bag sig, og til 
deres fem børn og 13 børnebørn.
Æret være Hans Jørgen Nielsens minde.

Mindeord ved fhv. højskoleforstander Hans Jørgen Nielsens død
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H.C. Andersen har en gang skrevet “At rejse 
er at leve” !!! Om det så er den indre rejse 
med sig selv på et højskoleophold? Eller en 
tur ud i den store verden? Mødet med andre 
kulture? Eller bare det at rejse til Sønderborg 
til elevmøde ? Hvad H.C. Andersen har ment 
med rejse, kan vi hver især tage stilling til. 

Som jeg har skrevet i tidligere elevskrift, har 
jeg haft det privilegium i efteråret 2004 at 
have et halvt års orlov fra IHS. I orloven har 
jeg været ude at rejse i 3 mdr. med DGI´s 
første Verdenshold i Badminton -  Danish 
Badminton Inspiration Team.

Efter en lang forberedelses fase med at få 
al logistikken til at gå op, planlægning, ud-
tagelse og samlinger var vi den 1. September 
2004 endelig klar til at drage af sted.

Danish Badminton Inspiration Team var 
klar. Vi skulle tilbringe den første måned i 
Tjekkiet,  Italien og Polen - ikke så stærke 
badminton nationer,  det var vi godt klar 
over - og meget af tiden gik også med at 
undervise på skoler, universiteter og forestå 

træningen i klubberne rundt omkring 
samtidig med, at vi selv fik trænet en del og 
gjort formen klar til at drage til Østen. 

1. oktober landede vi i Malaysia, meget 
spændte og forventningsfulde og for flere af 
spillerne blev det også mødet/kampen med 
varmen. Vi ankom til den største badminton-
hal jeg nogen sinde har set. 32 baner, og så 
var det bare om at komme i gang og vænne 
sig til varmen. 
Asien-turen på 2 mdr. gik over Malaysia, 
Thailand, Taiwan og Vietnam, hvor nogle af 
højdepunkterne, i glimt, har været;  at møde 
børn langt ude i Thailands regnskove og se 
deres glæde ved at spille badminton - selv 
om de var 50 spillere på en bane. At blive 
klappet ind i hallen af 300 mennesker, som 
ventede på vores ankomst. At besøge et bjerg 
på Taiwan med 250 udendørsbaner og opleve 
den morgenkultur med unge som gamle i 
aktivitet. At opleve Vietnam og prøve at 
komme over vejen i fuldstændigt trafikkaos 
med flere end 1000 knallerter susende om-
kring en. Jo, sikke et syn.
At arbejde med et team, som skal fungere 

under ekstreme forhold - hvor ikke mange 
aftaler overholdes (den bedste asiatiske stil), 
har været den største udfordring for os i 
lederteamet.
Det har været meget lærerigt og en stor per-
sonlig udfordring, som jeg kan se tilbage på 
med mange nye oplevelser i baggagen.
Skønt de 3. mdr. fløj afsted så var det med 
tårer i øjnene at gense familien i Sønderborg 
lufthavn, hvor Maja modtog sin far med et 
stort knus og kram, en dejlig følelse at være 
hjemme igen. 

December måned gik med, at jeg nød at 
være tilbage - fulgte min datters skolegang, 
oplevede IHS lidt på afstand og havde lidt tid 
til at fordøje alle indtrykkene fra turen. 

Vi havde i lang tid forinden min tur med DGI 
aftalt, at der måtte være noget familiekom-
pensation. Den bestod i, at vi som familie 
skulle rejse 6 uger til Australien & New 
Zealand. Så den 28. december stod jeg atter 
i lufthavnen på vej mod nye eventyr, denne 
gang dog i noget mere afslappet stil uden pro-
fessionelle forpligtigelser. Ja, bare os 3 på tur. 

Kære gamle elever 
En uge i Sydney - fejre nytår under Harbour 
Bridge med udsigt til Utzons operahus og se 
det flotte fyrværkeri på en varm sommeraften 
- hvad mere kan man forlange?? ca. 2 mill. 
mennesker valfartede i løbet af dagen med 
madkurve mod kystbredden for at sikre sig 
en attraktiv plads med udsigt til fyrværkeriet. 
Det var nogle fantastiske dage vi tilbragte i 
Sydney inden kursen blev sat mod Auckland 
på New Zealand, hvor det sjaskede ned da vi 
ankom. Men det ændrede sig heldigvis - vi 
tilbragte 11 dage på Nordøen, hvorefter vi 
havde 17 dage på Sydøen. 

Man skulle tro at vor Herre har været rundt 
på hele kloden og samlet ind og så smidt 
alle de smukkeste ting på den anden side af 
kloden. New Zealand har alt hvad hjertet 
begærer af naturoplevelser. 

Vi har vandret på vulkaner, været på gletcher 
i regnskov, solet os på hvide sandstrande, set 
store hvaler slå med halen, når de dykkede 
mod 2.000 km dybde, oplevet pingviner 
på nært hold, set de store albatroser med et 
enormt 3m vingefang, paraglidet fra 1200 m 

højde, og en af de helt store oplevelser var at  
svømme med delfiner på åbent hav.   

Det har været en fantastisk tur, den har givet 
os nogle gode familie-oplevelser sammen. 
Oplevelser som vi kan leve længe på og som 
ikke bare kan købes for penge.

 Hverdagen har hurtigt meldt sin ankomst og 
jeg er igen tilbage på IHS for fuld kraft med 
masser at ny energi. Jeg føler, at min heftige 
rejseaktiviteter har gjort mig lidt klogere på 
livet, så jo H.C. Andersen har nok ret i sin 
udtalelse om “at rejse er at leve”, det handler 
nok bare om at finde sine egne rejser, og så 
komme afsted. Også at give sig selv tid og 
lov til at tage den indre rejse og lade sine 
drømme gå i opfyldelse og turde leve dem ud. 

Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer og 
snarligt gensyn på IHS. 

Kærlig hilsen 
Erling Joensen
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En fredag sidst i januar i det herrens år 
2005 deltog et hold med navnet IHS 99 ved 
Nordea-stævnet i indefodbold i Horsens. 
Holdet bestod af fem spillere/elever fra 
forår 1999.

Den indledende pulje bestod af Horsens 
KFUM, FC Als, Sjølund IF og IHS 99. 
Spillende træner, Thomas Linde havde 
dikteret en kontrolleret offensiv, men 
åbningskampen mod Horsens KFUM blev 
indledt i et hæsblæsende tempo, og vi 
kunne med lidt held have bragt os foran 
efter få sekunder. I stedet måtte vi langt 
hen i kampen (som varer 7 minutter, pyha) 
før afgørelsen faldt, og vi kunne trække os 
tilbage med en 3-2 sejr.
Kampen mod Sjølund var udset til at være 
nøglekampen, der skulle bringe os videre til 
mellemrunden som toer i puljen.
FC Als havde vist sig som et meget kompe-
tent hold, så vi satsede på at slå Sjølund.
Der havde vi dog gjort regning uden vært. 
Sjølund ville det anderledes, og vi måtte 
nøjes med uafgjort, helt klart ufortjent! 
Efter at være kommet foran 2-0, kæmpede 

vi mest med os selv og vores overlegne at-
titude og blev straffet med 2-2…

Andre resultater gjorde, at vi nu var tvunget til 
at få point mod de frygtindgydende FC Als.
Således presset inden kampen mod FC Als, 

spillede sportsdirektøren et trumfkort for at 
motivere spillerne til at yde deres ypperste. 
Pølsehorn med ketchup i omklædnings-
rummet…

Pølsehornene hjalp tilsyneladende, og vi 

Kasper Kjærsgaard

Alder:  27 år
Vægt: 81 kg
Højde: 177 cm

Kasper bor i Kolding og har Gro på 10 
måneder sammen med Signe.

Position på banen:  offensiv
Antal kampe for IHS: 7 i foråret 1999
Antal mål for IHS: 11

Andre klubber:  
BPI 1997-1999
Åsum BK 2000-2001
OKS 2002-2004 

Stærke sider:
Gejst, kampvilje, hurtighed, langt ind-
kast, skyder godt med begge ben, godt 
overblik, naturlige lederevner, driblestærk, 
nærkampsstærk, god i hovedspillet, uorto-
doks. Kort sagt en komplet spiller.
Svage sider: Ingen…

Mål i sæsonen 2005: At vinde IHS mester-
skabet til Forår/sommer 99

Indefodbold med IHS Dagens profil
spillede en god kamp. Foran både med 3-1 
og 4-2, måtte vi desværre nøjedes med uaf-
gjort 4-4. Resultatet var dog nok til at sikre 
os deltagelse i mellemrunden, hvilket havde 
været succeskriteriet.

I mellemrunden stiftede vi bekendtskab 
med de senere finalister og fik en lektion i 
indefodbold. Vi spillede kun et enkelt sæt 
og tabte 6-1! Eneste spiller der formåede at 
score var anfører Mikael. 
Således med frisuren sat på en ny og 
spændende vis, efter det stormvejr vi havde 
været udsat for, kunne vi dog vurdere del-
tagelsen som værende en succes.
Samtidig så det lovende ud forud for del-
tagelsen ved årgangsturneringen på IHS til 
elevmødet i maj!
Dagens spiller blev debutanten Niels Knud-
sen, der dog måtte dele topscorerlisten med 
Kasper og undertegnede.
Hermed beviste vi over for os selv og 
andre, at højskolevennerne godt kan mødes 
uden, at der er øl indblandet. Ikke hermed 
sagt, at der ikke var under den efterfølgende 
bytur i Århus…

Skrevet af
Anders Hvergel
Sportsdirektør
Forår/sommer 99
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Foran mig har jeg liggende mit fotoalbum 
fra den sommer, og jeg har lige fundet min 
dagbog, så jeg glæder mig til i nogle timer 
at vende tilbage til den tid!
Der ligger endog et firkløver i bogen! – Den 
16. maj finder jeg det ude på banen i atletik-
timen. Jeg tager det som et godt varsel for 
en god sommer.

Dagbogen har jeg lige læst, og der sker no-
get fra kl 6.30 til mellem 1 og 3 om natten. 
Timer i dansk, regning, gymnastik, boldspil, 
atletik. Foredrag, svømning, folkedans, kor-
sang, lave håndarbejde og stoppe strømper, 
mange sammenkomster på værelserne, 24 
på én gang er nok rekorden! – En anden 
gang inviterede jeg 20 til te. Køber fløde-
kager, roulade, wienerbrød og småkager for 
16,90 kr. – Først efter hygge på værelserne 
er der genfortællinger og stile. Teorien om 
anatomi, og den teori der skal til for at få 
dommerkortet. Andre lektier. Dagbøger skal 
skrives, bl.a. for ”Topperne”, foredrag og de 
personlige breve, hvorfor natten må tages 
til hjælp.

I januar 2005 er jeg i Sønderborg, fordi min 
mand har et ærinde. Jeg tager mine stave 
og går ud til en velholdt Idrætshøjskole, 
hvor minderne kommer mig stormende i 
møde: Den 3. maj 1956 tager jeg bussen 
fra Svendborg og møder Herdis, som den 
dag i dag hører til vennekredsen. Lærere 
tager imod os ved færgen i Mommark, og vi 
bliver filmet i toget. – Nej hvor er skolebyg-
ningen flot! – For ikke at tale om svøm-
mehallens store glasfacade! – Sikke nogle 
store flotte planter, der er i opholdsstuen! 
98 piger, nogle mere beklemte end andre. Vi 
skal være sammen hele sommeren! Næste 
dag holder Søgård foredrag om, hvad vi må 
og ikke må. Vi må meget!

Det er far som har meldt mig til skolen, 
fordi han gennem frugtavlen kender gymna-
stiklærer Rigmor Hansens mand. Gymnas-
tik! – Jeg har alle dage følt mig som en ko 
i en gymnastiksal. Derfor bliver jeg glad, 
da jeg opdager, der er en linie, der hedder 
boldspil, hvor Hauger viser sig at være en 
glimrende leder. Vi kalder os ”Topperne” og 
får købt røde huer.

Den 4. maj om aftenen går hele skolen tur i 
skoven. Da vi kommer tilbage, er der le-vende 
lys i mange vinduer. KE fortæller om sit 
ophold i Frøslevlejren. Bagefter er der kaffe, 
hvor den eneste belysning er levende lys.

En aften holder Søgård foredrag om sko-
len og om, hvordan den er blevet til. Vi ser 
lysbilleder fra den bliver bygget og fra ind-
vielseshøjtideligheden. Pris 8-10 mill. Altså 
den måde Søgård fortæller på – Vi er ved at 
dø af grin. Da vi er kommet i seng, bliver der 
to gange tysset på os ude fra gangvagten.
Den 15. maj 1956 bliver skolen 4 år. Vi er 
alle om morgenen ude at hejse flaget. Om 
aftenen efter folkedans får vi cacao i dagens 
anledning.

Den facinerende svømmehal. Den 7. maj vil 
jeg prøve at springe i på hovedet fra kan-
ten. Det bliver noget værre noget! Men jeg 
øver, og på forældredagen den 9. juli vover 
jeg mig helt op på 3-meter vippen. Der er 
langt at se ned, men jeg VIL ikke gå ned 
igen. Endelig – falde, falde, og jeg synes, 
jeg hænger der i en evighed. Da jeg løfter 

Waxies i Århus
Hvordan det opleves at være elev på Idræts-
højskolen i sommeren 1956

Det er den 1. torsdag i måneden – JUHUU! 
Det betyder nemlig, at vi skal på Waxies og 
være sammen med dejlige folk fra IHS. 
Gennem det forgangne 1. halvår i 2005 er 
det blevet en tradition, at IHS’ere, der enten 
bor i Århus eller tilfældigvis er på besøg i 
smilets by, denne dag kommer på Waxies 
for at hygge sig og drikke et par øl. Det er en 
rigtig god måde at se folk fra ens årgang, som 
man måske ikke får set nok i den stressede 
hverdag, men det er også en rigtig god mulig-
hed til at lære andre IHS’ere at kende. 
Hvad er der mere at sige om torsdags-
arran-gementet? Ja, der er for eksempel 
semibillige studenterøl og så er der ofte 
karokee, hvor den efterhånden legendariske 
”Donna Karen” altid gir et meget ander-
ledes og fornyende Madonna nummer!
SÅ lad dette være en opfordring til jer 
derude. Kom på Waxies den første torsdag 
i måneden., drik en øl, vær med til at ud-
veksle minder om ”de gode gamle dage” 
på IHS og få en snak om, hvad der ellers 
rør’ sig i hinandens liv.
Hvis nogle skulle være i tvivl er adressen: 
Frederiksgade 16.

Skrevet af Helle Djernis & Louise Buhr
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hovedet for at se efter vandoverfladen, ram-
mer den mig selvfølgelig i ansigtet med et 
ordentligt smask! Men jeg overskrider helt 
bestemt mine grænser med det spring. Det 
er mit sidste hovedspring i det hele taget 
– men jeg gjorde det!!
Den 17. maj kl 6 vækker nordmændene os 
med trompetfanfare. Vi er alle med til at 
hejse det norske flag. Resten af dagen har de 
norske jenter fri, og de er ude at male byen 
rød. I pinsen bliver jeg på skolen. Pinse-
lørdag kl 20.30 samles vi til kaffe. Vi har det 
vældig hyggeligt, og der er tændt ild i pejsen. 
Vi synger en del fra højskolesangbogen. 
Søgård viser os ”Min hat den har tre buler” 
og gør fagterne til. Det er mægtig sjovt. Der 
er 3 hollændere på besøg, og vi er 4, som 
sidder og snakker med dem til kl 0.15. Kl 
3.15 er der nogle, som løber ude på gangen. 
Det er pinsemorgen, og vi skal se pinsesolen 
danse. Tøj på i en fart og ned til de andre. Vi 
går langt og ser en vældig flot solopgang. Er 
hjemme igen kl 6.15, og 2 timer senere kører 
vi i bus og med Søgårds grå Volvo Stationcar 
til Rømø, hvor vi har en dejlig dag.
På de 3 måneder er vi på én bustur til 

Gråsten, Kollund, Flensborg, Slesvig Dom-
kirke, Gottorp Slot, Dannevirke og Jarup-
lund. Vi cykler alle mand til Augustenborg 
Slot, spiser madpakke i Nørreskoven, kører 
til Danebod Højskole og har modvind hjem.
Vi er til stor modtagelse af Kongeskibet, og 
ser i Dybbøl By Ollerup-pigerne lave gym-
nastikopvisning i silende regn. I det hele 
taget sagde Rigmor altid siden hen: ”1956 
– det var den sommer, hvor det regnede 
ustandselig!”

Fire aftener læser lærerne: Ulla Bella, 
Vildanden, Anna Sophie Hedvig, samt Sel-
skabsrejsen af Lech Fischer. De går med 
rollehæfte og fagter rundt på scenen. På den 
måde forstår de at spille stykkerne, og vi 
nyder det.
Ønskekoncerterne i opholdstuen med 
Søgård ved klaveret og højskolesangbogen 
i hånden er ligeledes uforglemmelige oplev-
elser. Hvor bliver der sunget af hjertens lyst.
Rengøring må vi være med til. To gange 
for mig drejer det sig om bruserummene 
i kælderen. Vinduer pudser jeg en gang 
i spisesalen og en gang i opholdsstuen. 

Måske bliver det min opgave, fordi jeg 
er den 3. højeste af pigerne. Madpakker 
smører vi til tidligere nævnte cykelture, og 
værelserne skal vi selvfølgelig holde.
Det undrer mig, at håndarbejde er nævnt 
så meget i dagbogen, for jeg er da ikke på 
IHS for at lave håndarbejde! Men det er 
selvfølgelig fint at tage det og gå i opholds-
stuen for på den måde at komme i snak. 
Radio på værelset er lige så ilde set fra sko-
lens side, som TV er idag. I spisesalen er 
lærerne vært ved hver deres bord. Jeg sidder 
ved Thorsteinssons, som jeg er på jule-
brev med resten af deres dage. Da Ketty 
Thorsteinsson bisættes i Kolding, hvor hun 
boede til sidst, var jeg med.
Da vi tager afsked den 28. juli i 1956, er det 
med hjerteskærende gråd. Hvilken ud-
viklende, god og uforglemmelig sommer!!   

I 1996 kommer jeg først i foråret i tanke 
om at samle højskolekammeraterne til 
jubi-læum, men på det tidspunkt har mange 
planlagt ferie. Vi er 14, som mødes!
Fire af pigerne er jeg på julebrev med. 
Derfor begynder jeg allerede i julebrevet 

2004 at samle adresser. En af de andre piger 
mødes hvert år med andre højskolekam-
merater. En vandrebog sendes stadig rundt. 
Det giver 30 adresser. Ud fra elevbilledet 
har jeg navne og bopæl. Går til bibliotekets 
telefonbøger, hvor jeg finder adresser. 
Skriver f.eks. til en gårdejer med et sjældent 
navn: ”Mon du er broder til... og har arvet 
den fædrende gård?”. Sådan forholder det 
sig!! Til andre skrives: ”Er du den Else, jeg 
sø-ger?”. Tilgengæld modtager jeg mange 
dejlige breve. Til hver især sender jeg mit 
julebrev, som jeg nu kalder min årsberet-
ning, de adresser jeg har, samt et personligt 
brev, for at give udtryk for, at vi alle kom-
mer hinanden ved.
Hvor jeg dog glæder mig til at være sam-
men med kammeraterne igen den 19-21. 
maj 2006.

Grethe Birkerod Aaquist
(født og kaldt Hinke)

Hvordan det opleves at være elev på Idræts-
højskolen i sommeren 1956 (Fortsat)  
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Mogens Fog har været 
ansat på IHS siden 
sommeren 2004 som 
årsvikar og er fastansat 
fra sommeren 2005. 
Han har læst idræt 
og statskundskab på 
Syddansk universitet 
i Odense. På IHS har 
Mogens undervist i 

volley, beachvolley, fitness, tennis, fysiologi 
og i forskellige debatfag omhandlende kom-
munikation, samarbejde og idrætspsykologi.
 
Mit første år på IHS er i sin ordlyd fan-
tastisk, idet det første altid efterfølges af 
det andet. Og netop det andet er, hvad jeg 
indleder den 14. august, når mit tredje hold 
af indtrykssultne og oplevelsesivrige unge 
kvinder og mænd træder ind af dobbelt-
døren på verdens bedste højskole. Blandt de 
mange spritnye IHS’ere dribler 13 udnævnte 
instruktører ligeledes ind af dobbeltdørene. 
De bliver pionererne på IHS’s første Instruk-
tør og teambuilder linie, som er Willemars 

(ham fra annoncerne, brochurerne, folderne, 
plakaterne og TV) nyeste idé, til dels indfri-
elsen af +100 elever-visionen, dels en endnu 
bedre højskole for såvel elever som gæster. 
Med linien kom jobbet, og jeg betitles nu 
som instruktør og teambuilder linieleder (en 
titel uden reel værdi, men med en stor kos-
metisk og forfængelighedsmæssig betydning 
for en tidligere studerende på et økonomisk 
eksistensminimum). Jobprofilen indeholder 
undervisning og coaching af instruktørerne 
og teambuilderaspiranterne samt i samar-
bejde med linien at planlægge, gennemføre 
og evaluere arrangementer for institutioner, 
virksomheder, foreninger, sportsklubber o. 
lign. – kalenderen er allerede booket med 
temabuilding, maraton, sportsstævner, La 
Santa og meget andet. Men samtidig er am-
bitionen med linien også at animere et 
socialutopisk og wow-accelerende høj-
skolerum for skolens elever. 
Mit splitsekundhurtige ja tak, til at blive 
en del af højskolens inspirende helhed skal 
ses i lyset af et fantastisk år på IHS. Et 
år, der har åbenbaret et enestående socialt 

miljø, en faglig alsidighed, naturskønne 
idrætslige rammer, men som også har vist 
mig undervisningens magi og manifest-
eret min boblende lyst til at undervise på 
en højskole. Mit etårige korte ægteskab 
med skolen, og dermed pladsen i højskol-
ens harem bestående af et spændstigt og 
aldersvarieret lærerkollegium, har i sandhed 
været en ubarmhjertig og grisk tidsrøver og 
en unik livsstil. Når kongegården indtages 
og ”arbejdet” begynder, bliver minutter til 
sekunder og timer til minutter, men tidens 
overrumplende acceleration er jo udtryk for, 
at udfordringerne indtages med stor appetit 
og muligheder udnyttes med hjelmen spændt 
– livet som højskolelærer har medført en 
livsstil, som jeg er taknemlig for at føre. 
Oplevelsen har været enorm og udbyttet er 
yderst brugbart. 
Jeg glæder mig til at møde den store flok af 
tidligere IHS’ere, som med jævne mellem-
rum kommer tilbage til det sønderjyske og 
genopliver minderne.

Mogens

Mit første år på IHS ”Kundskab, venskab og læring for livet”
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Citat: Villy, IHS-elev 1964

Da vi i år påtog os opgaven at skrive et 
indlæg om elevmødet, var det med inten-
tionen om at skabe en artikel, som afspejler 
oplevelsen fra flere IHS-hjerter. Idéen var, 
at vi i løbet af lørdag aften ville foretage 
små interviews på baggrund af tre standard-
spørgsmål for på denne måde at nå rundt 
til flere bankende IHS-hjerter, end blot de 
to undertegnedes. Men som aftenen skred 
frem, viste det sig, at tanken om, at de tre 
standardiserede spørgsmål i deres enkelhed 
skulle udløse tre korte og præcise svar, var 
umulig. Hvem kan egentlig beskrive IHS 
i tre ord? Er der ikke mere end tre gode 
grunde til at deltage i elevmødet? Og er 
det muligt at koge alle oplevelserne og 
erfaringerne fra IHS ned til blot ét råd til de 
nuværende elever?  

Ifølge 40 års-jubilarerne var de den størst 
repræsenterede årgang af gamle elever, og 
vi fandt det derfor naturligt at starte i spise-
salen, hvor de aldrende årgange opholdt sig. 
Knap var blok og pen fundet frem, før folk 

ivrigt og begejstret stillede op til ”inter-
views”. Talestrømmen var overvældende, 
og hurtigt bevægede vi os væk fra blok og 
stikord. Vi blev indviet i en IHS-verden, 
som eksisterede længe før vi blev skænket 
en tanke. Men hvilken verden! En verden, 
der ikke har ændret sig i 53 år; fællesskab, 
sangbog, en forstander som ”far” for sine 
børn, nye impulser, stormende forelskelse 
og knuste hjerter, tætte venskaber, græn-
seoverskridende oplevelser, en milepæl i et 
ungt menneskes liv. 
Det var en berigende oplevelse at høre 
andre beskrive IHS med de samme ord, som 
man selv ville gøre, og dermed erkende, at 
vi alle har et åbenlyst fællesskab på trods af 
alder og nationalitet – nemlig det fælles-
skab, der har sit udspring i IHS-ånden. Som 
Ib Skafte, elev 1964/65, formulerede: ”Byg-
ningerne betyder intet – det er de mennesk-
er, man putter i dem”. Netop de mennesker 
fylder bygningerne en weekend i maj og 
gør dem til et unikt sted, og derfor bliver vi 
ved med at vende tilbage hertil. At beskrive 
denne såkaldte IHS-ånd, kan for de garvede 
virke som en banalitet; ikke desto mindre 

var det en stor oplevelse at erfare denne i 
praksis, og det er ikke længere overrask-
ende, at stedet til stadighed tiltrækker så 
mange IHS-hjerter.  

”Jeg kommer, fordi det giver mening, og så 
længe det giver mening, kommer jeg.”    
Citat: Jens, IHS-elev 1954/55

Vi ses i maj 2006

Skrevet af
Ditte Marie Bruun, forår ’03 og Nina Lærke 
Belt, efterår ’03
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Tilmeldingskupon

Navn: _______________________
Årgang: _____________________
Adresse: _____________________
Disciplin: ____________________
1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________
Hold: _______________________
By: _________________________
Email: ______________________

Tilmeldingerne sendes til:
 
Louise Buhr
Thorvaldsensgade 9, 1.th
8000 Århus C

Peter Sonne
Victor Bendix Gade 1, 1.tv
2100 København Ø

Vil du med til landsstævne i Haderslev? 
Elevforeningen og IHS vil gerne invitere 
dig med til landsstævne. Saml et hold eller 
stil op individuelt. 
Landsstævnet er en fantastisk mulighed for 
at samle dit gamle volleyhold fra IHS-
tiden eller for at tage din gamle petanque-
konkurrent med til Haderslev og give ham 
baghjul en gang for alle…. Det er også 
en enestående mulighed for at komme 
til at lære nye IHS’ere at kende. Kan du 
ikke samle et helt hold, så fortvivl ikke, 
du melder dig bare på en holdidræt, og så 
bliver der sørget for, at du kommer med på 
et hold. 
Planen er, at vi tager ned på IHS nogle dage 
før stævnet i Haderslev bliver fløjtet i gang. 
På IHS går vi i skarp træningslejr, hvor vi 
sparer med og mod hinanden og mod de 
daværende elever, som efter al sandsynlig-
hed også skal med for at repræsentere IHS’ 
farver. Sammen drager vi så til Haderslev 
og laver en form for IHS-lejr.
Hvad prisen for dette fantastiske arrange-
ment er, vides endnu ikke, men elevforenin-
gen har besluttet at give en form for tilskud. 

Om det bliver en reducering af prisen eller 
om det bliver i form af en fed trøje eller 
andet er endnu ikke besluttet.
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at 
deltage, da vi ser dette som en enestående 
mulighed for virkelig at få skabt nogle 
relationer på tværs af årgangene fra IHS, og 
vise flaget for vores gamle skole.
Tilmeld dig med nedenstående kupon, det 
er en foreløbig tilmelding, men bindende. 
Skriv tre idrætsdiscipliner i prioteret række-
følge, og skriv hvis du er med på et hold og 
i så fald hvad dette hold hedder.
Vi vil rette personlig henvendelse til Jer, 
der tilmelder Jer, når der kommer yderlige 
informationer om betaling m.m.
Vi glæder os til at få en fed uge sammen 
med Jer til næste sommer.

Disciplinerne, der kan deltages i, er:
 
Atletik
Badminton
Bordtennis
Fodbold
Dans og musik

Landsstævne i Haderslev 2006 DGI-elever
Som nogle sikkert er klar over, har man siden 
efteråret 2001 kunnet få et tilskud fra DGI til 
sit højskoleophold. Det eneste krav er, at man 
har været træner eller på anden måde aktiv i en 
forening. Men – hvad skal man gøre for DGI 
bagefter? Ingenting?! Det er i hvert fald, det 
indtryk mange har, og faktisk også det indtryk 
man får, når man er færdig med sit DGI-støttet 
ophold.
Vi er 8 tidligere DGI-håndboldstøttet elever, 
som har fundet sammen i Århus. Vi havde 
lyst til at lave noget for DGI-håndbold, lyst til 
at lave noget med og for børn – men hvordan 
kom vi i gang? Vi henvendte os til DGI Århus-
egnens håndboldudvalg, og de var meget posi-
tive over vores henvendelse. De kunne bruge 
alle hænder, så vi fik hurtigt en fra vores gruppe 
med i håndboldudvalget, hvor han fik ansvaret 
for skole/lejre i DGI Århus-egnen med den 
resterende gruppe som underudvalg. Herefter 
er der begyndt at ske noget.

Til sommer bliver det helt fantastisk - håber vi! 
Vi er i gang med at arrangere 3 håndboldskoler 
i Århus og omegn. Alle skolerne ligger i uge 
31. Vi er alle næsten helt grønne inden for 

dette område. Godt nok har vi alle været med 
på en håndboldskole som instruktør før, men 
nu er det altså os, der skal være arrangør af 
dem, dvs. helt ned til planlægning af mindste 
detalje, som hvem bestiller tøj, hvor kan vi få 
de bedste bolde billigst etc. Vi har fået lidt at se 
til. Det er det, vi er i gang med nu, og vi glæder 
os helt vildt til at komme ud til børnene og 
forhåbentlig give dem nogle rigtig dejlige dage 
til sommer. Vi håber og tror på, at skolerne 
bliver en succes, så vi til næste år kan få endnu 
flere klubber med på ideen om en DGI-hånd-
boldskole i deres klub. Men dette vil jo også 
betyde, at vi sikkert kunne bruge flere hænder! 
Så DGI-elever i Århus og omegn kom ud af 
busken, også selvom det måske ikke er hånd-
bold, du har fået støtte til. Vi kan helt sikkert 
bruge din ekspertise til at gøre vores håndbold-
skoler endnu sjovere.

Dette er faktisk en opfordring til alle DGI-
elever - ja alle tidligere højskoleelever, der 
har lyst til lidt frivilligt arbejde. Kontakt jeres 
amtsforening og hør om I kan bruges, hvis I har 
lyst. I kan helt sikkert bruges, og der vil blive 
taget i mod jer med åbne arme. Det er også en 

fed måde at opretholde og skabe nye kontakter 
med gamle IHS’ere på. 

Til slut lige kort om en lille drøm, som lig-
ger og skumler i baghovedet på os. Efter et 
inspirationskursus fik vi en ide om, at vi på et 
tidspunkt gerne vil lave en tværfaglig idræts-
lejr, hvor vi inviterer børn og unge fra mange 
forskellige idrætsgrene og giver dem en fed 
oplevelse – en minihøjskole på 3dage/1 uge. 
Ideen er stadig kun på tegnebrættet, men måske 
du kan hjælpe os med at komme videre…?

Har dette givet dig lysten til at deltage i arbe-
jdet med skolerne, og er du bosat i Århus og 
har lyst til at lave noget DGI-arbejde, kan du 
kontakte kontakt undertegnede. Dette gælder 
også dig, som ikke har været DGI-elev, men 
som synes, at du har noget at bidrage med. Jo 
flere vi kan trække på jo bedre. 

Juli 2005
Lars Henrik Nielsen
20976279, lni@studmed.au.dk efterår 01
Louise Buhr 
29913921, louisebuhr@hotmail.com forår 03



22 23

Træning, bevægelse og undervisningslære

Hvad er TBU?
Faget ”træning, bevægelse og undervisn-
ingslære” (TBU) blev udbudt første gang i 
efteråret 2004, som et nyt alment fag med 
et timetal på 6 timer ugentligt. Faget har 
til formål at give eleverne kendskab til og 
forudsætninger for at påbegynde en uddan-
nelse som fysioterapeut eller et studium i 
idræt. Fagets indhold ligger derfor tæt op ad 
fagbeskrivelserne på ”træning og bevægelse 
(TP)” på fysioterapeutuddannelsen og ”ryt-
misk bevægelse” på idrætsstudiet, ligesom 
eleverne som led i undervisningen besøger de 
respektive uddannelsesinstitutioner. Formålet 
med faget er bl.a. at eleverne tilegner sig 
praktiske, pædagogiske, didaktiske og 
teoretiske forudsætninger for at planlægge, 
afvikle og evaluere bevægelsesaktiviteter til 
forskellige raske målpopulationer. Derudover 
opnår eleven kendskab til forskellige 
træningsprincipper appliceret på givne 
målpopulationer.
I faget indgår følgende emneområder:

•  Bevægelseskvaliteter herunder alsidige 
bevægelsesformer, kropsbevidsthed, og 
bevægelsesanalyse (Laban)

• Anvendelse af musik til bevægelse 
•  Opvarmning; intensitet og progression for 

enkelte øvelser samt programlægning
• Koordination, stabilitet og balance 
• Udstrækning og afspænding 
• Muskel- og konditionstræning 
•  Undervisningsprincipper og metoder 

(didaktik/pædagogik). 
•  Planlægge og gennemføre undervisning 

af anden målgruppe samt deltage som 
hjælpere ved handicapdag

Faget har nydt stor popularitet blandt 
eleverne og ca. 50 elever fra hhv. efterår 04 
og forår 05 har deltaget på faget. De fleste 
vælger faget, fordi de overvejer at søge ind på 
en videregående uddannelse indenfor sund-
hedssektoren hvor fysioterapeut-, idræt-, samt 
medicinstudiet vinder størst popularitet. Elev-
erne udarbejder undervejs en undervisning-
sopgave, hvor de skal tilrettelægge, nedskrive 
og undervise i et bevægelsessprogram til en 
selvvalgt målpopulation; børn/unge, ældre 

eller overvægtige. Vi samarbejder derfor med 
nærmiljøet i Sønderborg og både eleverne 
samt ”kaninerne” opnår en positiv oplevelse.

Eleverne får ved fagets afslutning udlev-
eret et bevis på, at de har deltaget i faget. I 
beviset indgår fagbeskrivelsen af TBU, samt 
en beskrivelse af hvilken målgruppe den 
pågældende elev har gennemført et under-
visningsforløb til. Beviset kan lægges ved 
ansøgningen til det pågældende studium og 
så må tålmodigheden tage over til den 28. juli 
2005. Jeg har netop modtaget et par positive 
mails og sms’er, hvor tidligere IHS elever 
skriver, at de er kommet ind på deres drømme 
studie! Tillykke igen – og held og lykke.

IHS godkendt som praktiksted
Fra foråret 2005 kunne IHS tilbyde fysiotera-
peut- samt idrætsstuderende på 7. semester 
en måneds praktikophold. Samarbejdet er 
i første omgang indledt med studiekoordi-
natorerne fra hhv. Fysioterapeutskolen og 
Institut for idræt i København, men kan også 
ud-bredes til landets andre fysioterapeutskol-
er og idrætsstudier. Praktikordningen, hvor 

undertegnede fungerer som praktikvejleder 
giver bl.a. den studerende mulighed for at ud-
arbejde sit bachelorprojekt, mens de opholder 
sig på Idrætshøjskolen. I januar 2005 benyt-
tede Martin Prassé 7.sem stud. fra Fysiotera-
peutskolen i København sig af praktiktilbud-
det, hvilket var utroligt udbytterigt for begge 
parter. Martin indgik bl.a.  i anatomi/fysiologi 
undervisningen, og underviste i de hyppigste 
idrætsskader (forebyggelse og behandling) 
på de respektive hovedfag. Derudover udbød 
han ekstra undervisning i massage, behand-
lede og vejledte ”skadede” højskoleelever 
samt fungerede som studievejleder.

Studietur til København og Esbjerg
I efteråret tog TBU-holdet på 2-dages studie-
tur til København, hvor vi besøgte og indgik i 
undervisningen på både fysioterapeutskolen, 
Institut for Idræt (IFI) samt Panum Instituttet. 
På IFI overværede vi en teoretisk og praktisk 
time i redskabsgymnastik, hvorefter studie-
koordinator Birger Peitersen holdt et oplæg 
om idrætsstudiet. Vi sluttede dagen af med 
en meget inspirerende undervisning ved min 
tidligere atletiklærer, Mikkel Sørensen. 

I foråret besøgte vi Fysioterapeutskolen i 
Esbjerg, hvor eleverne oplevede at være stu-
derende for en dag. Vi fulgte en 1. semester 
klasse og startede dagen med anatomi efter-
fulgt af idræt, studievejledning samt manuel 
vævsbehandling og massage. 
Studieturene bekræftede mange af eleverne 
i deres kommende studievalg og gav dem 
en succesoplevelse, fordi de var i stand til 
at følge med i undervisningen. Derved fik 
de et indtryk af niveauet på de videregående 
uddannelser og fik mod på at påbegynde et 
studium efter endt højskoleophold.

Faget har vist sig, at have vækket interesse 
hos forskellige medier pga. de nye kompe-
tencegivende og studieforberedende tiltag på 
IHS. Artikler er blevet bragt i uddannelses-
avisen, lokalavisen, Urban, JyskeVestkysten 
og i Fysioterapeuten. 
På sigt håber jeg at TBU vil blive formelt 
accepteret af de respektive uddannelses-
institutioner og enten give merit eller 
adgangspoint til studieoptagelse. 

Skrevet af Pia Brøgger, underviser i TBU

Nyt studieforberedende fag på IHS
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At ovenstående er blevet lidt af en mantra på 
IHS kan ikke være specielt overraskende for 
dem, som har fulgt skolen nærmere de sidste 
par år. Det rigtige udstyr er vigtigt indenfor 
mange idrætsgrene, og derfor har det på IHS 
været en prioritet at få opdateret meget af det 
mere spektakulære gear. 

Windsurfing har i denne forbindelse været 
flittig bruger af materialekontoen. Der er 
købt 7 nye brædder med tilhørende kom-
plette rigge. Det er moderne begynderudstyr, 
som adskiller sig fra det ældre, ved at være 
utroligt stabilt og meget lette at styre. Rygtet 
går om de største brædder, at man kan invi-
tere en hel familie på picnic på vandet, uden 
at de får våde tær. Det betyder, at den til tider 
lange indlæringsfase med mindre brædder og 
planende trapezsejlads, bliver meget kortere 
– mere af det rigtigt sjove til eleverne.

Windsurfing bliver for øvrigt udvidet med 
kitesurfing, som en integreret del af wind-
surfing-speciale. Kitesurfing er det 
hotteste indenfor den aktion-orienterede del 
af vandsport. Det hitter overalt, på både de 
danske og internationale strande. Under de 
rigtige vindforhold bliver 4 elever taget ud af 
windsurfing og får undervisning i kitesurfing 
af vores nye bademester og konkurrence-
sejler Christian Noer. I den forbindelse har vi 
indkøbt det nyeste kitesurfudstyr med 5 liner 
på dragen. Den 5. line er udviklet for at gøre 
det lettere at starte dragen fra vandet, specielt 
velegnet til begyndere.

På sejladslinien har vi inden for de sidste par 
år erhvervet både en Europajolle og en Hobie-
cat. To lidt vilde jolletyper til de mere erfarne 
sejlere. Desuden har vi indledt samarbejde 
med Fredericia Matchrace Center, hvor nogle 
meget drabelige dueller bliver udkæmpet.

Til fagene Outdoor, Idrætscross og Adven-
ture er der indkøbt mountainbikes. MTB er 
allerede en del af fagene, men nu tilbyder vi 
elever, der ikke selv ejer cykler at leje disse. 
Cyklerne bliver desuden brugt på som-
merkurserne. Til klatrevæggen er der købt 
klatresko af blandede størrelser. Klatresko 
giver øget friktion og stabilitet på væggen, 
så endnu flere elever kan få fornøjelsen af at 
komme over udhænget. De blev selvfølgelig 
flittigt brugt på adventureturen til Chamonix 
her i sommer.

På skolen prøver vi hele tiden at optimere 
forholdene for vores elever. At have det nye 
og rigtige udstyr er en naturlig del af denne 
optimering. 

Lærer og indkøbschef
Ole Staun.

Man må ”aller” gå ned på udstyr!!!Vestkredsfest Så kom dagen, hvor IHS 

igen skulle samles så godt 

det nu var muligt. Den dag, vi 

alle havde ventet på, siden den lille vestkreds-invitation lå og 

blinkede i vores e-mail-indbakke. Dagen var den 19. marts og det 

var i Århus. 
Der kunne ikke være tvivl om, at det var en dag, der var ventet. Det 

kunne man allerede se, da en lille flok IHS´ere forventningsfulde 

stod og ventede foran Badeanstalten Spanien kl. 15 denne solstrålende 

lørdag eftermiddag. Måske var det bare nostalgi, måske var det 

virkelighed – men jeg syntes så absolut at kunne ane sammenhold og 

stemning som i gamle dage bare i nærværet af disse delvist ukendte 

mennesker.
I bølgerne gik tungerne lidt på tværs af årgange, og der er jo intet, der 

kan få munden på gled som en tur i dampbad. Ellers blev der leget lidt 

med ringe og oppustelige badeting, boblebadet var et hit og på trods 

af Badeanstaltens få kvadratmeter, de mange børn og det måske ikke 

reneste vand i verden, så er leg i vand jo stadig noget af det sjoveste. 

Kroppens energilagre var nu blevet brændt af og ventede på igen at 

blive fyldt op. Dette skulle naturligvis ske i form af mad og drikke!

Omkring kl. 18.30 dukkede ca. 45 festglade og oplagte gamle elever 

op på kollegiet på Dalgas Avenue. Arrangørerne havde gjort et 

fantastisk arbejde, og lokalet var pyntet op til den store guldmedalje. 

Baren var dekoreret med kulørte lamper, og udvalget af øl, vin og 

spiritus gjorde kun farveorgiet endnu større. Temaet var tyrkisk, og 

musikken var derefter. Ovenpå en noget alternativ, men udsøgt 

humus –feta og -olivenforret, blev den første sang taget 

i brug. Nummer 509 fra den berømte sangbog, 

som traditionen tro skabte blanke og 

længselsfulde blikke.
Inden længe havde 

vi da også 
gjort kål på hovedretten, og 

det betød, at vi skulle have endnu en fællessang. 

Dette indebar dog, at man kom til at ligne Frederik fra 

Cirkeline mere end nogensinde. Med pose på hovedet, pap-

tallerkner på ørerne, plastikglas i øjnene og en sukkerknald som 

tænder forekom det nærmest én umuligt oveni at skulle synge ”Den 

glade sang” – og tilmed flere gange. Men sunget blev der. For fulde 

drøn! Naturligvis blev disse øjeblikke foreviget i mere eller mindre 

digital forstand.

IHS-fester er altid intime – for nogen altid mere end andre. Sådan 

er det, og sådan har det altid været. Denne aften var ingen und-

tagelse. Det tog ikke lang tid at få drukket et fantastisk humør 

til, og hurtigt gik det op for barfolkene, at to af bordene måtte 

lade livet for dansegulvet. Der blev swinget til kitsch hits, 

mavedanset til det tyrkiske og head-banget til Danmarks bedste 

rockband. Sentimental blev stemningen da også for nogen, da 

dj´en fandt den nyeste velgørenhedssingle, ”Hvor små vi er”, 

frem.
Ingen var, 2 minutter efter midnat, i tvivl om, at der var et fød-

selsdagsbarn i lokalet. Aftenens absolut bedste og måske eneste 

bud på mandestrip blev fremført foran den bagbundne, hjælpeløse 

fødselar. Med eksotiske blomster stikkende fra alle verdenshjørner, 

røg først blusen, så bukserne og til sidst det halve af badedragten! 

Fantastisk underholdende!

Alt i alt var dette endnu én af de fester. Én af de fester, hvor det bare 

gik som det skulle. Ingen brækkede lemmer (højst en lille bule), ingen 

klager fra naboer og ingen (hvad jeg så af) tårevædede, interne kriser. 

På trods af en fantastisk ihærdig indsats formåede personalet i baren 

dog ikke at få udsolgt! Bedre held næste gang - 

jeg glæder mig allerede.

Jens Christian Vølver
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Idrætshøjskolen den 7. maj 2005 kl. 13.45

1.  
Valg af dirigent: Anders Thygesen
Valg af referent: Ditte Marie Bruun
 Valg af stemmetællere: Helle Djernis og 
Lars Henrik

2. 
Formandens beretning, v. Peter Sonne:
Formanden takkede elevforeningens 
tidligere formand Anne Kristine Lauritzsen.
I forbindelse med at Thomas Flodin trak sig 
fra kassererjobbet i oktober sidste år, har
Helle Djernis, forår 2003, taget udfordrin-
gen op, som elevforeningens nye kasserer. 
En stor tak til Helle for dette.
Formanden fortalte kort om arbejdsweek-
enderne og takkede for den gode opbakning 
til disse.
Elevforeningens økonomi ser fornuftig 
ud. Det giver mulighed for nye tiltag, fx 
planlægger elevforeningen at stille hold til 
Landsstævnet i Haderslev 2006. Formanden 
opfordrede forsamlingen til at deltage sam-
men med elevforeningen på et IHS-hold i 

fællesskab med skolen.
Per Thomsen, efterår 2003, er elevskriftet 
nye ”lay outter” og har skaffet kontakt til 
et billigere trykkeri, hvilket betyder en be-
sparelse på 12.000 kr. Formanden takkede 
Per for arbejdet med dette.
Formanden takkede Julie Elton, Mette Gars 
og Michael Sogenfri, som ikke ønskede 
genvalg, for deres arbejde i elevforeningens 
bestyrelse.

Formandens beretning blev godkendt af 
forsamlingen.

3. 
Regnskab og budget, v. Helle Djernis:
Peter Andreasen trak sig som revisor midt 
i regnskabsåret. Regnskabet godkendtes 
af Kresten Schmidt og i stedet for Peter 
Andreasen valgte bestyrelsen med efter-
følgende samtykke fra forsamlingen at lade 
Anders Thygesen godkende regnskabet som 
anden revisor.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
Budgettet blev godkendt af forsamlingen.

4. 
Fastsættelse af medlemsbidrag
Elevforeningens bestyrelse foreslog, at 
medlemsgebyret fastholdes på 110 kr. årligt. 
Dette blev godkendt.

5. 
Indkomne forslag:
Elevforeningens bestyrelse foreslog føl-
gende vedtægtsændringer:

§ 2 b: Ved udgivelse af et årsskrift og et el-
ler flere elevskrifter.
Ændres til:
§ 2 b: Ved udgivelse af 2 eller flere 
elevskrifter.
Forslaget om ændring af § 2 b blev enstem-
migt vedtaget af forsamlingen

§ 3: Enhver der har fuldført et højskole-
ophold på Idrætshøjskolen i Sønderborg 
kan blive medlem af foreningen, mod at 
betale det på generalforsamlingen fastsatte 
medlemsbidrag. Bestyrelsen kan optage 
interesserede, der ønsker at støtte skolen og 
foreningens arbejde som passive medlem-

mer. Passive medlemmer har ikke stem-
meret på generalforsamlingen. Ændres til:
§ 3: Enhver der har fuldført et højskole-
ophold på Idrætshøjskolen i Sønderborg 
kan blive medlem af foreningen, mod at 
betale det på generalforsamlingen fastsatte 
medlemsbidrag. Bestyrelsen kan optage 
interesserede, der ønsker at støtte skolen og 
foreningens arbejde som passive medlem-
mer. Passive medlemmer har ikke stem-
meret på generalforsamlingen. Personer 
der har fuldført ét eller flere ugekurser på 
Idrætshøjskolen i Sønderborg kan ligeledes 
optages som passive medlemmer, men kan 
ikke modtage tilskud fra elevforeningen til 
korte kurser.

Forslaget om ændring af § 3 blev vedtaget 
af forsamlingen. 27 stemte imod, 31 stemte 
for.

Forslag om oprettelse af en ”støtteforenin-
gen” for uge-kursister tages op på 
elevforeningens næste bestyrelsesmøde.

§ 4: Medlemsbidraget fastsættes på den år-

lige generalforsamling. Foreningens midler 
administreres af bestyrelsen efter general-
forsamlingens beslutning eller under ansvar 
over for generalforsamlingen. Regnskabet 
går fra 1.4 – 31.3. der afsættes et beløb på 
mindst 10 % af medlemsbidraget til kreds-
arbejdet. Beløbet fordeles mellem øst og 
vest i.f.t. medlemstal.
Ændres til:
§ 4: Medlemsbidraget fastsættes på den år-
lige generalforsamling. Foreningens midler 
administreres af bestyrelsen efter general-
forsamlingens beslutning eller under ansvar 
over for generalforsamlingen. Regnskabet 
går fra 1.4 – 31.3. der afsættes et beløb på 
mindst 10 % af medlemsbidraget til kreds-
arbejdet. Beløbet fordeles mellem øst og 
vest i.f.t. medlemstal.
Den nordatlantiske kreds kan søge om 
midler til deres arbejde. Bestyrelsen tager 
stilling til hver enkel ansøgning. Midlerne 
tages fra kredskontoen.

Forslaget om ændring af § 4 blev enstem-
migt vedtaget af forsamlingen

§ 6 c 2: 3 pladser besættes af en årgangs-
repræsentant fra de sidste 3 elevhold h.h.v. 
efterårsskole (17 uger), sidste forårsskole 
(17 uger) og sidste sommerskole (8 uger).
Ændres til:
§ 6 c 2: 2 pladser besættes af en årgangs-
repræsentant fra de sidste 2 elevhold h.h.v. 
sidste efterårsskole og sidste forårsskole.

Forslaget om ændring af § c 2 blev enstem-
migt vedtaget af forsamlingen

§ 10: Årsskriftet udgives og redigeres af 
Idrætshøjskolen i samarbejde med Elevfor-
eningen. Elevskrift(er) udgives af Elevfor-
eningen i samarbejde med Idrætshøjskolen.
Ændres til:
§ 10: Elevskrift(er) udgives af Elevfor-
eningen i samarbejde med Idrætshøjskolen.

Forslaget om ændring af § 10 blev enstem-
migt vedtaget af forsamlingen

Referat af elevforeningens generalforsamling
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6. 
Valg af bestyrelse og revisor:

Øst-kredsen: 
Camilla Collet blev genvalgt
Vest-kredsen: 
Michael Sorgenfri ønskede ikke genvalg.
Kristian Munksgaard blev valgt

3 øvrige medlemmer til bestyrelsen:
Anders Lærke Moesby blev genvalgt
Louise Buhr blev valgt
Keld Allan Nielsen blev valgt

Suppleant: 
Ditte Skibelund blev genvalgt

Revisor:  
Peter Andreasen ønskede ikke genvalg.
Anders Thygesen blev valgt.

De valgte medlemmer til elevforeningens 
bestyrelse og den nyvalgte revisor er valgt 
for en periode på 2 år.

7. 
EVT:
•  Næste arbejdsweekend for elevforeningen 

er d. 28. – 30. oktober 2005. Alle som er 
interesserede kan kontakte formanden 
Peter Sonne for yderligere oplysninger.

•  Idrætshøjskolen arrangerer maratonløb   
d. 22. oktober 2005 og elevforeningen 
støtter medlemmer der ønsker at deltage 
ved at betale halvdelen af startgebyret. 

D. 22. oktober 2005 løber det første IHS-
marathon af stablen. Tre sløjfer, med start 
fra IHS, vil danne rammerne om et histor-
isk, smukt afvekslende løb.

Der vil udover de 42 km også være mu-
lighed for, at nøjes med 10 km. 

Omklædningsmuligheder
På IHS vil der være mulighed for omklæd-
ning før løbet og et efterfølgende bad.

Massage
For de ”trætte” løbere, vil IHS’ massørhold 
forestå en grundig løbsmassage

Opvarmning
For de der ønsker det, vil der være fælles 
opvarmning, som IHS gennemfører.

Forplejninger
Diverse forplejninger skal sørge for at 
væske – og energibalancen beholdes under 
og efter løbet.
Løbet bliver arrangeret med hjælp fra en 
række sponsorer fra Sønderborg by og 
omegn. Udover løbet vil der omkring IHS, 
være opstillet diverse boder, udstyr, væske 
og formentlig lidt levende musik.

Tilmelding
Du kan melde dig til, både til 10 km og 
marathon på IHS’ hjemmeside: www.ihs.dk
på linket marathon.

Rigtig godt løb og god træning.

Referat af elevforeningens generalforsamling (Fortsat) IHS-marathon
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kan bruges til meget. Noget 
af det bedste du kan gøre 
med den, er at give den til 
vores kasserer Helle Djernis 
(helledjernis@hotmail.com), så 
den kommer i elevforeningens 
kartotek. Det bliver dermed 
lettere og billigere, for både 
kasserer og repræsentantskab, 
at komme i kontakt med dig. 
Altså lettere at give dig påmind-
elser og ny information om ting 
der sker i elevforeningen.

Et andet, eller nærmere to 
andre steder du kan tilføre din 
mailadresse, er inde på IHS’ 
hjemmeside (www.ihs.dk). Du 
kan både tilmelde dig IHS’ ny-
hedsbrev, hvor du løbende får at 
vide og hvordan det generelt går 
på IHS og om alle de nye tiltag.
Samtidig kan du på hjemmesi-
den, gå ind på linket ”Elev til 
elev”, hvor du også kan tilføre 
din mailadresse, så andre fra 
din årgang kan gå ind og finde 
dig og din adresse. Der er også 
et åbent forum på ”elev til elev”, 
hvor man kan skrive beskeder til 
andre gamle elever.
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22. oktober 2005
IHS – Sønderborg Marathon (el. 10 km)

27. – 30. oktober 2005
Repræsentantskabets arbejdsweekend på 
IHS (kontakt formanden hvis du kunne 
tænke dig at deltage)

5. november 2005
Vestkredsarrangement

8. januar – 1. juli 2006
Forårsskole ’06 (der findes også senere 
startdatoer)

19. – 21. maj 2006
Elevtræf

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

14. august – 15. december 2006
Efterårsskolen ’06

Her har du mulighed for at komme med 
en tanke, oplevelse eller andet, du synes 
andre gamle IHS’ere skal høre. Vær med til 
at gøre VORES elevskrift endnu bedre og 
endnu mere sjovt og interessant at læse.

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

Send venligst materiale pr. e-mail, PC-
diskette, cd-rom eller et print via posten.
(se adresser på s. 3)

Deadline for næste Elevskrift:
1. januar 2006

Med venlig hilsen
Elevskriftets redaktion

Formand: 
Peter Sonne 
Victor Bendixgade1, 1. tv, 2100 København Ø
Tlf: 39195750/30225750, E-mail: peter.
sonne@mail.tele.dk

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

Bestyrelsesmedlemmer:
Peter Fabricius
Rådmand Liisbergsgade 6, 3. tv, 8000 Århus
Tlf. 86121120, E-mail: PF@reu.dk

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

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

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

Keld Allan Nielsen
Telefonsmøgen 3, 1. th, 8000 Århus 
Tlf. 61279827, E-mail: 
hammelev@hotmail.com

Øst:
Camilla Collet Madsen
Tagensvej 47, 3. –22, 2200 København N
Tlf. 35810230/26843002, E-mail: camilla_
collet@hotmail.com

Ditte Marie Bruun
Jagtvej 120, v. 518, 2200 København N
Tlf. 26136901, E-mail: dittemarie_
bruun@hotmail.com

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

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

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

Årgangsrepræsentanter:
Efterår 2004:
Marlene Eskol
Tlf. 28833544, E-mail: marlene_
eskol@hotmail.com

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

HUSK! Adresseliste over Elevforeningens bestyrelse pr. 7. maj 2005
H
U
SK

!

H
ar

 d
u 

få
et

 n
y 

ad
re

ss
e,

 så
 v

en
lig

st
 

se
nd

 d
en

ne
 k

up
on

 
til

 H
el

le
 D

je
rn

is
 

el
le

r m
ai

l t
il 

he
lle

dj
er

ni
s@

 
ho

tm
ai

l.c
om

N
av

n:
 

N
y 

ad
re

ss
e:

 

 Po
st

 n
r.:

   
   

   
 B

y:
 

Å
rg

an
g:

 

Ev
t. 

m
ed

de
ls

e(
H

vi
s m

an
 f.

ek
s. 

ha
r f

åe
t n

yt
 n

av
n/

ef
te

rn
av

n)
: 

  

Fra redaktionen



Elevskrift nr. 2 - 2005

Galleri Forår ´05


