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Formandsord efterår 2006

Elevmødet i maj måned var som sædvanligt en 
succes. I år var vi endda flere end de foregå-
ende år. Dette skyldtes ikke mindst, at flere af 
jubilæumsårgangene havde gjort et stort stykke 
arbejde for at blive mange til netop deres jubi-
læum. Det var en oplevelse at se, hvilken glæde 
og hvilket fællesskab disse årgange stadig har, 
selvom mange af dem ikke har været på IHS i 
mange år og ikke har haft kontakt med resten 
af årgangen.

For.at.der. skal.komme.mange. til. et. jubilæum,.
kræver.det,.at.nogle.fra.jubilæumsårgangene.ta-
ger.initiativet.og.forsøger.at.finde.resten.af.årgan-

gen..Hverken.skolen,.elevforeningens.bestyrelse.
eller.repræsentantskab.har.tid.til.dette.store.ar-
bejde..Vi.vil.dog.gerne.i.bestyrelsen.have,.at.der.
kommer.mange.til.vores.jubilæumsarrangement,.
så. i. fremtiden. vil. vi. hvert. efterår. i. forbindelse.
med.elevskriftet.sende.et.brev.til.de.kommende.
jubilarer.om.det.forestående.jubilæum..På.denne.
måde.håber.vi,.at.nogle.fra.hver.årgang.vil.tage.
initiativ.til.at.finde.de.personer,.som.vi.ikke.har.
i.vores.kartotek..På.den.måde.håber.vi.at.få.fat.i.
endnu.flere.gamle.elever.

Vedtægtsændringer
På.årets.generalforsamling.blev.der.igen.i.år.lavet.
ændringer.i.vedtægterne..I.år.var.der.dog.færre.
ændringer,.og.vi.fik.præciseret,.i.hvilket.omfang.
ugekursister. kan. optages. som. medlemmer. af.
elevforeningen..På.baggrund.af.at.der.er.lavet.en.
del.ændringer.de.sidste.år,.udsender.vi.vedtæg-
terne,.som.de.ser.ud.i.dag,.med.elevskriftet,.så.
alle.kender.og.har.foreningens.vedtægter.

Landsstævnet 2006
I. slutningen.af. juni. tog. ca..35.gamle. elever. til.
Landsstævne. i.Haderslev.sammen.med.forårets.
elever. fra. IHS.. Det. blev. en. stor. oplevelse. for.
alle,.og.vi.fik.repræsenteret.IHS.utrolig.flot,.både.
på. idrætsbanerne.og. i.3..halvleg..Det,. som. jeg.

specielt. vil. huske. fra. Haderslev,. var. den. fælles.
danseopvisning,.som.eleverne.og.nogle.få.gamle.
elever.lavede.onsdag.eftermiddag.på.diverse.sce-
ner.. Faktisk. blev. vi. i. IHS-trøjer. spurgt. dagen.
derpå,.hvornår.næste.opvisning.skulle.være,.for.
de.havde.hørt.så.meget.godt.om.IHS’s.show,.og.
nu.ville.de.se.det!..

Mange.af.de.gamle.elever.har.allerede.snakket.
om,.at.det.er.godt,.at.der.kun.er.3.år.til.det.næste.
landsstævne,.og.jeg.vil.næsten.allerede.nu.love,.
at.elevforeningen.igen.er.repræsenteret.i.Holbæk.
2009,.forhåbentlig.bare.af.et.endnu.større.hold.
af.gamle.elever.

Marathon endnu engang
Lørdag.den.21..oktober.2006.afholder.IHS.igen.
marathon.og.10.km..Sidste. år.var. elevforenin-
gen.stort.set.ikke.repræsenteret,.hvilket.efter.min.
mening. ikke. er. godt.nok,.når. skolen.netop. til.
sådanne. tiltag.har.brug. for.mest.mulig.opbak-
ning..Det.er.måske.for.sent.at.kaste.sig.ud.på.den.
lange.distance.i.år,.men.de.fleste.kan.klare.en.10.
km..i.skoven..I.år.vil.der.være.mulighed.for,.at.
elevforeningens.medlemmer,.som.har.deltaget.i.
løbet,.kan.overnatte.på.skolen.efter.løbet.og.der-
med.være.med.til.”sejsfesten”.i.bedste.IHS-stil..
Dette.kan.også.være.en.god.mulighed.for.at.vise.
skolen.frem.for.venner.og.familie,.som.ønsker.at.

løbe.med.

Jeg.vil.endnu.engang.opfordre.til.
at. deltage. i. repræsentantskabets. ar-
bejde..Et.par.gange.om.året.mødes.vi.
på.IHS.til.vores.arbejdsweekender,.hvor.vi.plan-
lægger. de. kommende. arrangementer. samt. det.
kommende. elevskrift.. Den. næste. arbejdsweek-
end.afholdes.den.13-15..oktober.2006,.og.hvis.
nogle. ønsker. at. deltage,. og. se. hvad. det. er. for.
noget,.er.I.meget.velkomne.til.at.kontakte.mig.

Desværre.blev.vi.nødt.til.at.aflyse.vores.store.
øst/vest-kreds-fest. med. udflugt. til. Djurs. Som-
merland.i.august.pga..for.få.tilmeldinger..Det.er.
meget.vigtigt,.at.der.bliver.bakket.op.om.vores.
arrangementer,.da.det.ellers.hurtigt.vil.blive.surt.
arbejde.for.dem,.som.trækker.et.stort. læs. i.øst.
og.vestkredsen!!

Til.slut.vil.jeg.bare.minde.jer.om,.at.næste.års.
elevmøde.ligger.den.11-13..maj.2007..Håber.at.
se.rigtig.mange.til.den.tid.

De bedste formandshilsner
Peter Sonne

Vestkredsfest!!!
Vestkredsfest i Odense,  

Lørdag d. 11. november kl 14:15

Vi mødes ved Fyns Stiftidende (lige overfor banegården)  

Herfra er der: Paintball, Human Football og sumobrydning.  
God mad, gode mennesker, musik og billig bar 

Pris: 80,- Indbetales på nedenstående konto. 

Tilmeldingsfrist: 25 oktober

Vigtigt! Oplys navn årgang og email ved indbetaling! 

reg.nr. 0745 kontonr. 0123645049 

Evt. spørgsmål: ring til Kristian telefon 21 64 59 79 

Togtider lørdag d. 11. November: 

Århus - Odense:  afgang 12:31 ankomst 14:02

København - Odense:  afgang 12:30 ankomst 14:02
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Ny konstitueret forstander på IHS

Som de fleste af jer ”gamle” IHS’ere nok allerede 
ved, valgte Michael først på sommeren at søge 
nye udfordringer på Sauer Danfoss. For at 
skabe kontinuitet og fastholde de mange positive 
tiltag, der er sat i gang på IHS, valgte bestyrel-
sen at spørge mig, om jeg ville prøve kræfter med 
forstanderjobbet. Aftalen lyder på en konstitu-
ering i en 12 måneders periode, hvor skolen og 
jeg/min familie kan prøve af, om jobbet er det 
rigtige for mig.

Med.det.nye.job.har.vi.valgt.at.flytte.de.5.km.
fra.Ulkebøl.til.Forstanderboligen..Vi.er.i.skri-
vende. stund. ved. at. komme. på. plads,. mens.

ungerne.nyder.de.dejlige.omgivelser..Familien.
består.af.min.kone.Marieke.(læs.om.hende.et.
andet.sted.i.bladet),.Jacob.på.7.år,.Kathrine.på.
5.år.og.Peter.på.2.år..

Et sug i maven
Når. jeg. står. i. Kongegården,. kan. jeg. mærke.
de.stærke.kræfter,.der.i.sin.tid.startede.denne.
fantastiske.højskole..Det.er.den.særlige.IHS-
ånd,.der.giver.mig.et. sug. i.maven.og.en. for-
nemmelse.af,.at.her.er.jeg.forpligtet.til.at.gøre.
mit.allerbedste..Her.kan.jeg.godt.føle,.at.min.
livserfaring.er.for.lille.til.at.være.forstander.på.
IHS..Men.når.min.erfaring.kommer.til.kort,.
kan.jeg.heldigvis.trække.på.en.gruppe.dygtige.
og. dybt. engagerede. medarbejdere.. Hele. sko-
len. bobler. af. ejerskab. og. hjerteblod,. her. er.
vilje.til.at.se.muligheder.frem.for.begrænsnin-
ger,.og.her.er.evnerne.til.at.drive.fremragende.
højskole.

gode medspillere
Bag.ved.skolen.står.en.elevforening,.der.altid.
bakker.op.om.skolen,.–.det.er.en.enorm.styrke.
for.os.at.vide,.at.vi.har.så.mange.medspillere.
spredt. ud. over. hele. landet.. I. er. vores. bedste.
ambassadører,. og. det. er. fantastisk,. at. I. bru-
ger.hver.en.mulighed. for.at.hjælpe.os.ved.at.

fortælle.venner.og.bekendte,. at. et.ophold.på.
IHS,.er.et.must.i.livet.

Opgaver skal løses
Jeg. ser.det. som.min. fornemste.opgave,.at. IHS.
bliver.den.bedste.arbejdsplads. i.Danmark..Ved.
at. lytte.til.medarbejdere,.elevforeningsmedlem-
mer,.tidligere.lærere.og.andre.støtter.i.omkred-
sen.af.IHS,.håber.jeg.at.vælge.den.rigtige.retning.
for.skolen..Der.venter.store.udfordringer.forude,.
men.de.er.til.for.at.blive.løst..Jeg.glæder.mig.til.
at. løse.disse.opgaver.i.samarbejde.med.jer.alle-
sammen,.så.også.fremtidens.IHS-elever.vil.tage.
fra.Sønderborg.med.et.brændemærke.på.sjælen,.
der.hedder.IHS,.intet.over.og.intet.ved.siden.af.

Søren Stein Brinck

Mange af jer var til elevmødet 2006, hvor jeg gav 
nogle begrundelser for min stoppen på IHS. De 
begrundelser har ikke ændret sig, så dem vil jeg 
ikke bruge megen tid på. Apropos elevmødet så 
var det et vældigt møde. Halløj for en feststem-
ning alle havde medbragt. I gjorde mit sidste 
elevmøde (som forstander) til en super weekend 
med masser af idræt, godt humør og party. 

Jeg. håber,. at. IHS. fortsat. vil. være. en. markant.
idrætshøjskole,. som. bevarer. et. visionært. per-
spektiv.med.masser.af.gode.tiltag.

Sommerferien.er.i.skrivende.stund.ved.at.være.
slut,. og. IHS. dermed. også. sine. sommerkurser..

Mange.af.jer.tidligere.elever.har.formentlig.lagt.
en.masse.kræfter.på.kurserne.–.bliv.ved.med.det!.
Uden.jeres.hjælp.dur.det.ikke..

Jeg.vil.komme.til.at.savne.mange.af.jer,.I.har.
været.en.væsentlig.faktor.til,.hvorfor.jeg.syntes,.
mit.job.som.forstander.har.været.en.dejlig.ople-
velse..Jeg.vil.ønske.jer.alle.held.og.lykke.i.fremti-
den,.og.jeg.glæder.mig.til.vi.ses.igen.

Hold. fast. i. at. være. verdens. bedste. elevfor-
ening.og.støt.op.omkring.IHS..Sørg.for.på.sam-
me.måde,. som. jeg.har. følt. jeres.opbakning,. at.
gøre.det.samme.for.den.nye.ledelse,.lærerne.og.
de.øvrige.ansatte..

Jeg. har. for. øvrigt. en. klar. forventning. til,. at.
der.er.flere.end.sidste.år,.som.deltager. i.IHS.–
marathon.eller.10-kilometeren.den.21..oktober.
2006..Sidste.år.var.der.vel.kun.to-tre.fra.elevfor-
eningen,.–.det.kan.I.gøre.bedre.

Til.allersidst.endnu.engang.tak.for.en.masse.
dejlige.timer.for.både.Hanne,.Nanna.og.jeg.selv.
(Joakim.har.vist.ikke.fattet.så.meget.endnu).

Michael Willemar-Svanøe
Forhenværende Forstander

Kære elevforening,
Jeg vil stik imod alles forventning gøre dette, mit sidste indlæg som forstander, ganske kort.
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Kære Willemar 

Vi vil gerne på Elevforeningens Repræsentant-
skabs vegne benytte dette nummer af elevskriftet 
til at sige en stor tak til den tidligere forstander, 
Michael Willemar, for et godt samarbejde. 
Samtidig vil vi gerne byde Søren Stein Brinck 
velkommen som forstander, vi glæder os til 
samarbejdet med dig!

Kære Willemar 
Det. har. været. skønt. altid. at. blive. mødt. med.
åbne.arme.og.føle.sig.velkommen,.når.vi,.Elev-
foreningens.repræsentantskab,.møder.op.på.IHS.
til.de.årlige.arbejdsweekender..

Det. er. en. kunst. både. at. have. respekt. for.
gamle. arbejdsformer. og. traditioner. og. have.
modet. til. at.komme.med.nye. forslag. til.Elev-
foreningens. arbejde. og. rolle. på. skolen.. Den.
balance.har.du.formået.at.finde..

Et. højdepunkt. i. Elevforeningens. historie.
med.dig.som.forstander.var.hygge-byggeweek-
enden.i.april.2004..Trods.Elevforeningens.for-
behold. over. for. en. militær. forhindringsbane.
på.en.idrætshøjskole.blev.vi.begejstrede,.da.du.
som.forholdsvis.nyansat. forstander.–.og. tidli-
gere.militærmand.–. fremlagde.dine.planer. og.
skabte. rammen. for.en. fantastisk.weekend..Til.
trods.for.dine.idéer.om.hvordan.tingene.skulle.

gøres,. var. du. lydhør. over. for. Elevforeningens.
forslag. om. weekendens. udformning,. hvilket.
gjorde.samarbejdet.omkring.denne.weekend.til.
en.god.oplevelse.for.alle..

Blandt. andet. i. forbindelse. med. dette. pro-
jekt. oplevede. vi. den. ildsjæl. og. det. engage-
ment,.du.tydeligvis.går.i.spidsen.med,.når.du.
sætter.dig.et.nyt.projekt. i.hovedet..Desværre.
har.denne.målrettethed.været.til.vores.bagdel.
denne. gang,. da. du. valgte. at. forlade. IHS. til.
fordel.for.Danfoss..

Vi.har.været.heldige.at.nyde.godt.af.din.le-
delsesstil.og.personlighed.de.sidste.2½.år,.og.
den.stemning.og.det.fundament,.du.har.været.

med.til.at.skabe.på.IHS,.er.smittet.af.på.Elev-
foreningens.arbejde...

Min dør står altid åben
Noget.af.det. første,.du. sagde,.da.du.præsente-
rede.dig.for.Elevforeningen,.var:.”Min.dør.står.
altid. åben”.–.det. løfte.har.du.holdt,. og. vi. har.
ikke.været.i.tvivl.om.din.oprigtige.interesse.for.
Elevforeningens.arbejde..

Vi.ønsker.dig.og.din.familie.god.vind.frem-
over.

På vegne af Elevforeningens repræsentantskab
Redaktionen

Mærsk Mc-Kinney Møller og Kirstine Møl-
ler fonden tildelte IHS 2 millioner kroner til 
forskønnelse af skolens bygninger, herunder 
renovering af foredragssalen.

Vi.kontaktede.2.lokale.arkitekfirmaer.med.hen-
blik.et.forslag.til,.hvordan.de.syntes,.det.kunne.
gøres,.uden.vederlag.

Vores.valg.faldt.på.Creoarkitekterne.med.Lise.
Tuxen,. som.kom.med.det.mest. fyldestgørende.
oplæg. omkring. bl.a.. beskrivelse. og. farvesam-
mensætning.

Min. tilgang. til. projektet. var,. at. vi. selv. sty-
rede. kontakten. til. håndværkerne,. herunder. at.
indhente. tilbud. og. udarbejde. en. tidsplan,. og.
samtidig.med.at.jeg.selv.ville.påtage.mig.en.del.
af.udførelsen.-.for.at.få.mest.ud.af.pengene..Ar-
kitekten.brugte.jeg.som.sparringspartner,.det.vil.
sige,.at.hun.afregnedes.for.medgået.tid.

Nu med isolering
Udformning. af. loftsbeklædningen. blev. gjort. i.
samråd.med.arkitekten.og.Danogips..Sidegevin-
sten.var,.at.loftet.blev.isoleret;.der.var.ingenting.
førhen.

Podier.for.stolerækker.var.den.største.udfor-
dring..Forslag.gik.fra.at.rydde.hele.rummet,.til.

at.opbygge.podierækker,. så.der.blev.mere.ben-
plads..Forslaget.om. stole. løste. imidlertid. vores.
problem,.og.valget.faldt.på.Arne.Jacobsens.skal-
stol.på.søjle..Konstruktionen.kunne.nu.forblive.
som.original..Der.er.brugt.780.skruer.for.mon-
tering.af.stole..Til.undergulv.er.der.brugt.60.stk..
18mm.krydsfinerplader.og.cirka.3.000.skruer.

Scenen
Sceneåbningen. er. udført. som. elipseformede.
gipsskaller.og.derefter.marmoreret.af. en.maler..
Scenetæppet.er.nyt.og.i. farven.næsten.identisk.
med.det.allerførste.tæppe.

Idéen.til.at.have.skuffer.under.scenen.har.jeg.
hentet.på.Sønderborghus.

Alt.i.alt.har.det.været.en.virkelig.spændende.
opgave.at.løse.

Tidsplan: Opstart: 25. september 2005, Slut 1. 
marts 2006, Senere rykket til 15. marts 2006

Budget; 1.275.000 kroner
Slutresultat. 1.226.000 kroner

Venlig hilsen
Jørgen, pedel på IHS

En lille historie vedrørende ombygningen af foredragssalen
- Fra folkene bag.
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Fra en 25 års jubilar år 2006

For 25 år siden i sommeren 1981 var der gamle 
elevers fest på IHS, og der var jo den obligatori-
ske ”Og dem fra 1956, de rejser sig op…”. Der 
var en stor gruppe 25 års jubilarer, der rejste sig 
op. Jeg følte, at det slet ikke kunne passe. Her er 
jeg på MIN skole – i 3 måneder, der aldrig må 
eller kan være forbi – og så blev jeg konfronteret 
med nogle glade, GAMLE mennesker, for hvem 
det havde været forbi i 25 år.

Jeg.var.lige.blevet.21.år,.da.opholdet.begyndte.
den.1..april.–.målrettet.–.men.alligevel. lidt.i.
vildrede.med,.hvad.jeg.skulle..Havde.slidt.og.
slæbt.i.forskellige.jobs,.hvor.jeg.tydeligt.havde.
fået.at.mærke,.at.jeg.ikke.var.meget.værd,.når.
jeg.var.ung,.kvinde.og.arbejder.på.samfundets.
bund..Jeg.kunne.måske.være.kommet.til.at.tro.
på.det,.–.det.der.med.ikke.at.være.noget.værd,.
–.hvis.ikke.jeg.var.startet.på.IHS..Her.fik.jeg.

fik. troen.på,. at. alle. vil. det. godt,. hvis. de.har.
det.godt.

Min egen osteklokke
Jeg.levede.i.en.lykkelig.osteklokke.med.sport,.
fester,. hudløs. ærlighed. og. indlevelse. i. et. in-
tenst.samvær.med.andre.unge.fra.alle.egne.af.
landet.(og.ikke.at.forglemme.Færøerne,.Norge.
og.Eng-land).

Og.lærerne,.de.var.jo.nærmest.
guddommelige.. Gunhild,. som.
kunne.væve.og.lokkede.nogle.af.
os. til. det. samme.. Jens. Brinch,.
der.kunne.skabe.en.volleyspiller.
med.perfekt.teknik.på.3.måne-
der.. Niels. Worm,. der. sammen.
med. resten. af. lærerne. elegant.
og.ubesværet.slog.drengeholdet.
i.håndbold,.og.ikke.mindst.den.
allestedsnærværende. forstander.
Hans. Jørgen. (ofte. i. slåbrok),.
som.forholdt.sig.til.alt.og.alle.

Men. de. 3. måneder. endte.
også. for.mig..De.blev. afsluttet.
en. aften. i. spisesalen. med. gråd.
og.taler.for.et.hold,.der.var.ble-
vet. reduceret. med. ca.. 30,. fra.
150.til.120.

Ja,. for. det. var. ikke. et. lykkeligt. ophold. for.
alle..Omkring.25.blev.smidt.ud,.og.omkring.
5. rejste. selv. af. forskellige. årsager..Årsagerne.
var. mange:. Hash. og. hårde. stoffer,. krimina-
litet,.alkohol,. som.tog.overhånd,. så. timerne.
ikke. blev. passet,. konfrontationer. mellem.
normer. fra. unge. i. militæret. og. ”Københav-
nerne”,. konfrontationer. mellem. højskolens.
idealer.og.manges.”ladhed”.over.for.det.høj-
skolen. syntes,.den. skulle.give.os,. som.sange.
på.dialekt.og.åndelige.taler.

Konflikterne. blev. yderligere. forstærket,. da.
lærerne. og. forstanderen. syntes,. at. IHS. skulle.
gøre. en. god. figur. til. landsstævnet. i. Slagelse,.
og.derfor.indkaldte.de.bedste.fra.vinterholdet,.
hvorfor.der.så.ikke.rigtig.var.plads.til.de.mindre.
sportslige.elever..Og.så.skulle.vi.købe.ens.træ-
ningsdragter.og.marchere.i.takt.ved.åbningsfe-
sten..På.det.punkt.stod.jeg.altså.også.af.

Det.blev.de.svage,.der.forvandt,.de.afhæn-
gige,. højrøstede. og. utilpassede.. Hvordan.
de. har. det. med. deres. højskoleophold,. aner.
jeg. ikke.. Jeg.har. ikke.set.dem,.siden.de. for-
svandt.. Gav. højskoleopholdet. dem. et. løft,.
som. de. fleste. af. os. andre. fik?. Næppe,. nok.
snarere.et.puf.nedad.

Vi. ”pæne”. elever. må. også. tage. en. del. af.
ansvaret.på.os..Vi.tog.spritbåden,.drak.bajere.

og. sprut,.når.det.passede.os,. uden. at. tænke.
over,.at.der.var.nogen,.der.var.ude.af.stand.til.
at.administrere.det.eller.sige.nej.

Jeres hold vil blive husket...
Lærernes. konklusion. på. erfaringerne. fra. vores.
hold.var,.at.man.ville.skærpe.højskolens.traditio-
nelle.profil.og.undgå.den.type.unge,.som.havde.
givet. problemer.. Som. en. lærer. senere. udtrykte.
det:.”Jeres.hold.vil.blive.husket,.men.ikke.for.det.
gode.”.Dengang. var.der. jo.150.på.hver. eneste.
skoleophold.og.mange.på.venteliste,. så.det.var.
skolen,.der.stillede.krav.og.ikke.omvendt.

Jeg.kan.ikke.lade.være.med.at.forestille.mig,.
hvordan.højskolen.kunne.have.udviklet.sig,.hvis.
kon-klusionen.dengang.havde.været.anderledes..
At. være. bagklog. er. altid. nemt,. men. alligevel..
Hvad.nu.hvis.højskolen.fandt.den.samme.rolle,.
som.da.højskolerne.opstod,.bare.i.en.tidssvaren-
de.udgave,.nemlig.at.give.muligheder.for.dem,.
der.ikke.havde.fået.nogen.i.dåbsgave.

Måske.kunne.højskolen.i.dag.have.spillet.en.
vigtig. rolle. i. integrationen. af.unge.med. anden.
etnisk.baggrund..Måske.kunne.højskolen.have.
spillet. en. vigtig. rolle. i. arbejdet.med. at. få.flere.
unge.i.uddannelse..Måske.kunne.højskolen.have.
haft.en.rolle.for.den.unge,.enlige.mor/far..Hvor-

dan.ved.jeg.ikke..De.politiske.vinde.er.hverken.
ideologisk.eller.økonomisk.med.højskolerne,.og.
ingen.skoler.kan.overleve.uden.penge.

Men.god.vind.fremover,.mit.elskede.IHS,.og.
vær.bedre.klar.næste.gang,.den.skifter.igen..Og.
til.de.nuværende.IHS-elever,.der.er.de.vigtigste.
af.alle,.som.Hans.Jørgen.trods.alt.sagde.om.os.
for.25.år.siden:.Vi.ses.til.henholdsvis.25.års.og.
50. års. jubilæum. i. 2031,. selvom. I. tror,. det. er.
løgn.

Rie Brix, Sommerskoleelev 81
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50-års-jubilarer til elevmøde på IHS i maj 2006

Til jer, der læste min beretning fra sommeren 
1956 i Elevskriftet nr. 2 – 2005, vil jeg berette 
om et ovenud vellykket gensyn med IHS og 
kammeraterne under elevmødet i maj 2006. 
Det er mandag formiddag, dagen derpå. Jeg er 
hæs, men min sjæl er stadig på IHS.

Som.overnatningssted.fik.vi.anvist.kursusfløjen.
(K-fløjen),. og. det. var. jo. pragtfuldt,. at. vi. dér.
havde. opholdsstuen,. hvor. vi. kunne. trække. os.
tilbage.for.bare.at.være.os.selv.

Herdis.og.jeg.kom.som.de.første,.for.jeg.ville.
byde. kammeraterne. velkommen,. da. jeg. følte,.
jeg.havde.et.vist.ansvar.for,.at.alle.ville.få.en.god.
weekend,.for.det.var.mig,.der.havde.fundet.frem.
til.de.56.af.de.98.piger,.vi.var.i.sommeren.1956.

Kaffe.og.lidt.mundgodt.stod.parat,.da.vi.an-
kom..Det.løsner.altid.godt.for.tungebåndet!.En.
nyankommen. fra. en. anden. årgang. sagde:. Der.
står.en.hel.masse.nede.på.stationen,.og.de.er.SÅ.
glade.for.at.se.hinanden,.så.det.er.en.lyst.at.se!

Det.var.en.fryd.for.mig.at.komme.over.til.den.
flok,.da.de. stod.ved.kontoret..MEN.hvem.var.
hvem?. Nogle. kunne. man. umiddelbart. nævne.
navnet.på,.andre.genkendte.man.på.deres.smil.
eller.måden.at.føre.sig.på..Andre.måtte.sige.de-
res.navn..Men. et. knus.fik.de. alle!.Genkendel-
sens.glæde.var.stor!.Efter.2.minutter.VAR.vi.26.

fremmødte. igen.pigerne.fra.1956,.og.med.den.
fordel,.at.vi.nu.alle.havde.livserfaring,.vi.følte.os.
ligeværdige.og.kunne.derfor.tale.frit.fra.leveren!.
Det.var.en.pragtfuld.oplevelse!!!

Da.jeg.var.formand.for.Århus-kredsen.i.1957-
59,. var. Søgård. på. besøg. til. et. møde,. hvor. jeg.
havde. forventet.mange.flere,.end.der.kom..Da.
sagde. Søgård:. Vi. skal. glæde. os. over. dem,. der.
ER.kommet,.og. ikke. tænke.på.dem,. som. ikke.
er.kommet!.

De.ord.tænkte.jeg.på.i.denne.weekend,.hvor.
jeg,.efter.brevene.til.mig.at.dømme,.havde.for-
ventet.40.af.kammeraterne..Indtil.fredag.nat.kl.
3.var.vi.26,.og.vi.var.13,.der.ikke.kunne.forlade.
IHS.før.tid!!.Da.var.vi.enige.om.at.mødes.på.IHS.
om.3.år.igen,.trods.det,.at.vi.først.var.enige.om.
5.år,.men.ved.nærmere.eftertanke.blev.vi.enige.
om,.at.det.var.for.længe.at.vente.i.vores.alder.

Spetakel fra højtalerne
Middag. fredag.kl.18. i.den.flotte,. lyse.Friheds-
hal..Heldigvis.blev.lyden.fra.højttaleren.bedre.til.
næste.aften,.for.fredag.aften.kunne.vi.kun.høre.
spetakel.fra.højttaleren!

Sommerholdet.’56.mødtes.siden.i.Søgårds.fhv..
lejlighed,.hvor.en.lærer.fortalte.os.om.skolen,.og.
siden.viste.os.rundt.på.den.nu.noget.større.skole..

Dejligt.at.mødes.med.alle.I.unge.i.Spejlsalen.kl..
20,.og. siden.var.vi. til. et.godt.arrangement. for.
jubilarer.i.Spisesalen..Lørdag.formiddag.ville.vi.
ældste. årgange. have. været. på. bustur,. men. det.
viste. sig. at. busselskabet. dagen. før. havde. truk-
ket.bussen. tilbage,.og.vi. skulle.afsted. i.mindre.
biler..Det.ville.ikke.blive.det.fællesskab,.vi.havde.
regnet.med,.så.vi.var.7,.der.i.stedet.for.gik.ind.
til.byen.og.så.kunstværket.med.Gudrun.Søgård,.
K.E..og.Birte.med.deres.børn..En.oplevelse!.Hel-
digvis.blev.busturen.også.vellykket,.sagde.delta-
gerne..MEN,.IHS!.–.Fyr.dog.det.busselskab,.der.
ikke.overholder.aftaler!

Da.Peter.Sonne. i. efteråret. ’05. skrev. til.mig,.
at. A.P.. Møller-fonden. havde. givet. 2. millioner.
kroner.til.ombygning.af.foredragssalen,.blev.jeg.
–.til.min.egen.forbavselse.–.lige.så.glad.for.den.
meddelelse,.som.hvis.jeg.selv.havde.fået.gaven,.
og.da. tænkte. jeg:.Nu.må.du.hellere.melde.dig.
ind.i.Elevforeningen.igen..Jeg.var.derfor.til.ge-
neralforsamlingen,.og.jeg.prøvede.inden.tiden.at.
reklamere.for.den.blandt.mine.piger,.men.selve.
ordet.”Generalforsamling”.har.jo.en.død-kedelig.
klang!.Grete.Nordahl,.der.for.øvrigt.underholdt.
os.flot.med.sin.harmonika,. tog.dog.med,.men.
udbrød.pludselig:.Jeg.bliver.så. træt.–.med.god.
grund.vidste.jeg.–.og.gik.før.tid.

Også.her. til. generalforsamlingen. vil. jeg. sige.
med.Søgårds.ord:.Glæd.jer.over.dem,.der.er.til.
stede!.Selv.gik.jeg.umiddelbart.efter.afstemnin-
gen,.for.jeg.vidste.jo,.at.mine.piger.sad.samlet.og.
hyggede. sig,. hvilket. vi. gjorde. hele. eftermidda-
gen.lige.til.fællessangen.i.den.dejlige.foredrags-
sal..Dejligt.at.høre.de.unge.lærere.spille!.Dejligt.
at.synge.nye.og.ikke.mindst.de.gamle.sange!.Jeg.
ønskede.”Underlige.aftenlufte”,.og.en.af.pigerne.
viste.mig,.at.den.havde.jeg.skrevet.min.autograf.
ved.i.1956.i.højskolesangbogen.

Lørdag aften
Festmiddagen. lørdag. aften. var. en. festmiddag!.
Hvor. var. scenen. i. Frihedshallen. flot. pyntet!.
Hvor. var.maden. lækker,. og.det. gjaldt. for.hele.
weekenden!.Hjerteligt.TAK.for.det!.Endelig.vi-
ste.forstanderen.sig,.og.han.virkede.meget,.me-
get. sympatisk!.Det.var.vist.også.ham,.der. talte.
lidt.fredag.aften,.men.det.gælder.for.alle.I.unge.
mennesker,. lærere:.I.skal.være.bedre.til.at.præ-
sentere.jer.med.fulde.navn!..Hvor.var.det.skønt.
lørdag.aften.at.se.I.unge.danse.Lanciers!.Hvilken.
livslyst,.hvilken.livsglæde.I.gav.udtryk.for!.Dej-
ligt.at.opleve!.Tak.for.den.oplevelse!.At.I.unge.
stadig.kan.være.i.besiddelse.af.de.egenskaber,.er.
desværre.ikke.det,.vi.læser.og.ser.allermest.om!.
Derfor.dejligt.at.opleve!!

Da. vi. var. ved. at. pakke. søndag. formiddag,.
kom. Herdis’. og. min. mand. efter. os.. Dørens.
kode. kunne. de. huske,. fra. de. afleverede. os,. og.
det.var.da.pragtfuldt.pludselig.at.se.min.mand.
stå.i.de.omgivelser,.man.selv.holder.SÅ.meget.af..
De.skulle.lige.se.skolen,.men.nu.kneb.det.for.os.
at.finde.rundt.i.den.meget.større.skole!.Jeg.var.
glad.for,.min.mand.oplevede.pigernes.glæde.ved.
at.være. sammen,.og. jeg.kunne. sige. til.ham,.at.
mine.meget.store.forventninger.til.den.weekend.
til.fulde.var.indfriet!.Ligesom.jeg.deltager.i.hans.
fritids-flyvning,.har.han.hermed.også.fået.et.ind-
blik.i.mit.højskoleliv!

Kære. IHS’ere.–. Jeg.kan.med. stor.glæde.an-
befale.jer.at.samle.jeres.kammerater.til.jubilæer.
på.IHS..En.er.jo.nødt.til.at.gå.foran,.husk.det!.

Intet.kommer.af.sig.selv!.Som.ung.havde.vi.travlt.
med.at.stifte.familie.og.komme.op.ad.rangstien..
Da.trådte.IHS.noget.i.baggrunden,.må.jeg.nok.
indrømme..Men.i.dag.–.trods.børnebørn.–.da.er.
jeg.MEGET.glad.for.IHS,.og.hvad.tiden.der.har.
givet.og.stadig.giver.mig.

Jeg.glæder.mig.ikke.mindst.over,.at.jeg.er.år-
sag. til,. at.højskolekammerater.har. fundet. sam-
men. igen,. selv. om.der. er. gået. 50. år..Hjertelig.
TAK.til.alle.på.IHS.og.til.Elevforeningen.for.et.
dejligt.elevmøde.2006!

Grethe Hinke, gift Aaquist

13



14 15

Tilbage til barndommens gade

I vores tid er der ikke længere så mange, der 
vælger at gå i forældrenes fodspor, når de 
skal vælge arbejdsplads. Det fik jeg for nylig 
mulighed for, så nu skal jeg være lærer på 
Idrætshøjskolen – ligesom min far var det fra 
1974 til 1990.

I.forbindelse.med.etableringen.af.det.nye.le-
delsesteam,.var.jeg.så.heldig.at.få.muligheden.
for.at.blive.ansat.som.lærer.på.Idrætshøjsko-
len.i.første.omgang.for.et.år..Jeg.er.gift.med.
Søren.Stein.Brinck.(den.nuværende.forstan-
der).og.har.siden.min.barndom.været.meget.
tilknyttet. dette. skønne. sted.. Min. far,. Jens.
Brinch,.var.lærer.her.og.vi.boede.lige.ved.sko-
len.igennem.hele.min.opvækst..Jeg.havde.en.

fantastisk. barndom. her. og. er. gennem. mine.
ungdomsår.ofte.vendt.tilbage.til.IHS.som.in-
struktør.og.gæst.i.”mit.barndomshjem”..

Idræt på højt plan
Idræt. har. altid. været. en. stor. del. af. mit. liv,.
og.efter.gymnasiet.drog.jeg.til.Odense.for.at.
prøve.at.spille.volleyball.på.højt.plan..Det.var.
sjovt,.og.det.gav.mig.mange.gode.erfaringer.
omkring.præstation.og.leg,.og.det.lærte.mig.
meget.om.volleyball.og.omkring.menneskers.
forskellighed..Ti. år. på. landsholdet. gav. mig.
desuden. mange. spændende. oplevelser.. Ved.
siden. af. min. idræt. læste. jeg. først. medicin. i.
2½.år,.men.det.droppede.jeg.til.fordel.for.en.
læreruddannelse..Den.har. jeg. anvendt. i. fol-
keskolen.og.på.en.efterskole,.og.nu.er.tiden.
kommet.til.en.højskole.

At vende tilbage
Vi.har.nu.boet.14.dage.i.den.gamle.forstan-

derbolig.midt.i.det.hele,.og.selvom.det.er.lidt.
underligt.at.vende.tilbage,.kan. jeg.mærke,.at.
jeg. føler. mig. hjemme. her.. Jeg. brænder. ikke.
kun. for. stedet. men. også. for. højskoleånden,.
som.stadig.lever.her..I.det.kommende.år.vil.jeg.
gøre,.hvad.jeg.kan.for.at.give.elever.og.andre.
kursister.en.oplevelse.for.livet.her.på.IHS..

Jeg.ser.frem.til.at.arbejde.sammen.med.og.
lære.af.alle.de.spændende.mennesker,.som.er.
her.på.Idrætshøjskolen.

Marieke Brinck

Ny souschef på IHS 

Jeg har netop fejret mit 25 års jubilæum som 
gammel elev på IHS. Jeg var elev ad to omgange 
på IHS; først vinterskolen 80-81 hvor jeg var så 
uheldig at sprænge forreste korsbånd i knæet – i 
en ellers god badmintonkamp. 

Sommerskolen. ’81. blev. mit. genoptrænings-
halvår.–.med.svømning.som.hovedfag,.hvor.jeg.
”stod.på.helt.bar.bund”,.men.havde.måske.den.
største.idrætsoplevelse.i.en.for.mig.ellers.ukendt.
idrætsgren,.som.jeg.pga..min.skade.var.tvunget.
til.at.udforske..

Mit. år.på.højskole.gav.mig. svaret.på,. at. jeg.
bare. skulle. være. lærer. på. en. højskole. engang..
10.år. senere.blev.min.drøm.realiseret,. jeg.blev.
tilbudt.en.ansættelse.på.IHS..Jeg.var.ikke.et.se-

kund.i.tvivl.og.sagde.med.det.samme.ja,.–.hvil-
ket.jeg.aldrig.har.fortrudt..

Orlov med oplevelser
Det. er. siden.hen.blevet. til.15.år. som. lærer.på.
IHS.afbrudt.af.2.års.orlov..Første.gang. i.1998.
hvor. jeg. afsluttede. en.2-årig.HRD-uddannelse.
på.Titgenskolen.i.Odense.og.havde.samtidig.fået.
beviliget. nogle. udviklingsmidler. til. at. udvikle.
samarbejdet. mellem. erhvervslivet. og. højskolen.
–.et.meget.spændende.projekt..

I.min.anden.orlovsperiode.i.2004.var.jeg.an-
sat.som.træner.for.DGI´s.nyoprettede.Verdens-
hold. i.Badminton.med.3.måneders.rejseaktivi-
teter. i. Europa. og. Asien. med. en. efterfølgende.
2. måneders-tur. med. familien. til. Australien. og.
New.Zealand..Et.helt.fantastisk.halvår.(som.jeg.
tidligere.har.beskrevet.i.elevskriftet)..

En godt pakket rygsæk
Jeg.glæder.mig.hver.dag.til.at.komme.på.ar-

bejde. -. mødet. med. unge. mennesker,. sommer-
kursister.og.”gamle”.(tidligere).elever.bekræfter.
mig.i,.at.vi.på.IHS.”gør.en.forskel”.på.den.gode.
måde. og. er. med. til. at. pege. på. nogle. ukendte.
stier,. som.man,.når.man. tager.herfra,.godt. tør.
bevæge.sig.ud.af,.fordi.man.har.fået.en.godt.pak-
ket.rygsæk.med.herfra.og.har.modet.og.livslysten.

til.at.prøve.kræfter.med.sig.selv.og.livet.
Jeg.selv.har.gjort.nogle.”kvantespring”.og.er.

ikke.den.samme.som.for.25.år.siden.eller.som.
for.15.år.siden.ved.min.ansættele..IHS,.og.man-
ge. af. jer,. har. været. med. til. at. forme. den. per-
son,.jeg.er.idag..Erling.Joensen.er.lige.fyldt.45.
år.og.må.vel.efterhånden.kalde.mig.en.”erfaren.
højskolelærer”..Jeg.ser.det.næste.års.tid.som.en.
spændende.udfordring,.med.Søren.som.forstan-
der.og.jeg.selv.som.souschef,.hvor.vi.udgør.det.
nye.ledelsesteam.på.IHS..

Spille blandt de bedste
Vi.har.forberedt.os.godt.og.vil.gøre.alt,.hvad.der.
står.i.vores.magt.for.at.lave.god.højskole,.en.god.
arbejdsplads.for.de.ansatte.og.en.rentabel.forret-
ning,.så.IHS.fortsat.kan.udvikle.sig.og.vedblive.
med.at.være.”Danmarks.bedste.højskole”...

Alle.I.læsere.er.vores.bedste.IHS-ambassadø-
rer.–.alle.I.og.alle.ansatte.er.med.på.samme.team,.
og.vi.spiller.bolden.op.på.ny.efter.Michael..Vi.
har.fortsat.brug.for.jeres.støtte,.vi.er.klar;.og.det.
samme.håber.vi,.at.I.er.til.den.nye.sæson,.hvor.vi.
vil.spille.med.blandt.de.bedste..

Erling Joensen
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De Glade IHS’ere - landsstævnet 2006
Direkte reportage fra Landsstævnet, Haderslev 2006

Det syder og bobler her i IHS-lejren, hvor 100 
nuværende og gamle IHS’ere netop er ankommet 
i VIP-busser til deres delvis gulvbelagte 20-mands 
teltpavilloner. Stemningen er i top, de er spændte, 
for i dag skal de deltage i åbningsarrangementet, 
hvor de skal på scenen med deres fuldstændig 
fantastiske akrobatiske danseshow. De skal på 
tre gange på forskellige scener, de glæder sig, er 
spændte – her en kommentar fra en af eleverne:t

”I.starten.virkede.det.så.uoverskueligt.at.skulle.
lave. et. show. 80. mennesker. sammen.. Vi. har.
brugt. mange. svedige. eftermiddagstimer. i. hal-
lerne.på.IHS.for.at.sammensætte.det.ultimative.
show,.men.det.har.været. super. sjovt..Mette.og.
Pia.havde.sammen.med.danselærere.fra.Køben-
havn.lavet.en.meget.varieret.og.kreativ.koregrafi,.
nu.glæder.vi.os.bare.til.at.fyre.det.af.”

På.vej.over.til.opvisningsteltet,.hvor.IHS’erne.
skal.på.scenen.snakker.jeg.med.en.af.medarran-
gørerne.på.Landsstævnet.

”Vi. er. 30.000. mennesker,. arrangementet. er.
stort!. Indkvartering,.mad,. festtelte,.underhold-
ning,. koncerter,. planlægning. af. alle. idrætsgre-
nene.–.byen.er.på.sin.anden.ende.”

Mørket.er.faldet.på,.IHS’erne.er.på.for.sidste.
gang,.og.intensiteten.er.på.sit.højeste..Publikum.
er. begejstret,. de. synger. og. danser. med. på. de.

mange.kendte.Melodi.Grand.Prix-hits
”Det.var.en.kæmpe.oplevelse.–.et.fedt.kick.at.

stå.på.scenen..Det.har.givet.os.nogle.sjove.grin,.
og. showet. har. samtidig. givet. os. mulighed. for.
at.lære.nogle.af.de.gamle.elever.fra.elevforenin-
gen.at.kende..De.kom.ned.på.højskolen.nogle.
dage. før. og. var.med. til. at. indøve. showet..Det.
var. mindst. lige. så. fedt,. at. de. få,. som. ikke. var.
med.i.showet,.sad.forrest.blandt.publikum.med.
lunken.håndbajer.og.spredte.en.super.stemning,.
allerede.inden.vi.gik.på..Det.kalder.man.højsko-
leånd.–.opbakning.og.fællesskab.”

En fra elevforeningen udtaler:
”Jeg.var.elev.i.1998.–.mange.år.siden,.men.IHS.
står.stadig.mit.hjerte.meget.nær..Jeg.synes,.det.
er. kanon,. at. man. gennem. elevforeningen. har.
mulighed.for.at.være.med.blandt.skolens.nuvæ-
rende.elever.til.sådan.et.arrangement,.hvor.man.
kan.genopleve.livet.som.IHS’er.”

Dagene. går. med. beachvolley,. håndbold,.
fodbold,. workshops. osv.. For. de. skadede. eller.
dovne.handler.det.om.opbakning.eller.om.se.de.
mange. flotte. gymnastikopvisninger. i. den. store.
arena..Verdensholdet.er.der.og.laver.deres.aller-
sidste.show.efter.2.års.world-trip..Ved.mørkets.
frembrud. tændes. musikken. i. de. mange. telte. i.
festområdet,.hvor.der.spilles.alt.fra.tyrolermusik.

til.”Tina.Turner-jam”.og.karaoke..Hele.weeken-
den. fyres. fede.koncerter. af.bl.a..med.”Gnags”,.
”TV2”,. ”Die-Herren”,. ”Peter. og. de. andre. ko-
pier”.og.masser.andet..Og.mon.ikke.der.bliver.
skålet.engang.eller.to.i.de.store.1-liters.ølkrus.

Vejret er skønt, humøret højt, så mon ikke de sidste 
dage af landsstævnet bliver forrygende. 

Kristine Toft, Christine Bruun, Haderslev 
2006, Danmark!

Ny skiinstruktøruddannelse i Danmark
Idrætshøjskolen i Sønderborg udbyder ny skilinie med norsk instruktøruddannelse. Asmus Nørreslet guider kursisterne i de franske alper

I samspil med Den Norske Skiskole udbyder 
Idrætshøjskolen i Sønderborg fra januar 2007 en ny 
skiinstruktøruddannelse. Uddannelsen er integreret 
i et normalt højskoleophold, men kursisterne går på 
en særskilt skilinie.

”Uddannelsen.giver. ligesom.den.danske.Basic.Ski.
Instructor.(BSI).adgang.til.at.arbejde.som.instruktør.
på.skidestinationer.i.Europa.og.kan.konverteres.til.
den.østrigske.Anwärter.og.den.danske.BSI.1”,.siger.
Ole.Staun,.der.er.den.ene.af.de.to.instruktører,.som.
er.tilknyttet.kurset...

Intensivt uddannelsesforløb
Uddannelsen.er.af.en.uges.varighed.med.teori.om.
aftenen. og. praktik. i. dagtimerne,. hvor. kursisterne.
arbejder.med.deres.eget.skiløb..

”Vi.tager.udgangspunkt.i.at.forbedre.kursister-
nes.eget.skiløb..I.den.forbindelse.arbejder.vi.med.
cutting-edge.teknik.i.off-pisten,.pukler.og.park..I.
kraft.af.både.en.praktisk.og.en.teoretisk.tilgang.til.
skiløb.opnår.kursisterne.den.nødvendige.forståelse.
for. at. kunne. undervise. andre,”. siger. kursusleder.
Peter. Lindum.. Alle,. der. gennemfører. kurset,. får.

en.individuel,.skriftlig.udtalelse.om.deres.tekniske.
niveau.og.evner.som.underviser..Samtlige.kursister.
får.derfor.fuld.valuta.for.kursusgebyret.og.kan.rejse.
hjem. som. skiinstruktører.. ”Alle, der er opsøgende, 
får job som instruktører på skidestinationer i Europa 
eller ved de danske rejseselskaber, hvor også skiguider 
nu forventes at have en basal instruktøruddannelse,” 
tilføjer.Peter.Lindum. 

Mulighed for snowboard
Parallelt.med.skiinstruktøruddannelsen.vil.der.være.
mulighed.for.at.snowboarde..Undervisningen.vare-
tages.af.Michael.Juhl,.der.selv.er.professionel.snow-
boarder.og.har.bjergførerkursus..Kurset.er.henvendt.
til.de.deltagere,.der.ikke.ønsker.en.skiinstruktørud-
dannelse,.men.er.interesseret.i.at.videreudvikle.deres.
færdigheder.på.snowboard..

2 uger i alperne 
Selve.uddannelsen.finder.sted.i.alperne..I.umiddelbar.
forlængelse.af.deres.uddannelse.får.de.nyudklækkede.
instruktører.mulighed.for.at.afprøve.deres.færdighe-
der. i.praksis.ved.undervisning.af.de.øvrige.ca..80.
højskoleelever..De.ca..30.timers.undervisning,.som.

instruktørerne.herved.opnår,.giver.adgang.til.næste.
niveau.af.den.norske.skiinstruktøruddannelse.

1 uge off-piste
Efter.endt.uddannelse.tilbydes.kursisterne.en.uges.
off-piste. aktiviteter. i. de. franske. alper.. Opholdet.
foregår.i.Chamonix,.som.pga..sin.geografiske.belig-
genhed.i.skyggen.af.Mont.Blanc,.har.et.permanent,.
tykt.snedække..Her.vil.Asmus.Nørreslet,.som.er.én.
af.de.bedste.danske.bjergguider.og.ekstrem.skiløber.
på.eliteniveau,.assistere.de.to.kursusledere..Fokus.er.
her.på.sikkerhed.og.egenfærdigheder...

ISIA-certificerede kursusledere
Instruktøruddannelsen.varetages.af.habile.skiløbere.
med.stor.undervisningserfaring..Peter.Lindum.(41).
er. uddannet. skilærer. og. godkendt. kursusleder. af.
Den.Norske.Skiskole..Desuden.er.han.certificeret.af.
International.Ski.Instructors.Association.(ISIA).og.
har.undervist.adskillige.sæsoner.i.Norge,.alperne.og.
USA..Peter.Lindum.assisteres.af.Ole.Staun.(32),.der.
er.godkendt.af.Internationaler.Verein.Ski.Instrukto-
ren.(IVSI)..Begge.er.universitetsuddannede.i.idræt.
og.har.solid.ballast.fra.bjergbestigning,.klatring.og.
off-piste.skiløb...

Yderligere information fås ved henvendelse til kursusleder Peter Lindum på mobil 22789770 eller e-mail peter@ihs.dk 
og skiinstruktør Ole Staun på mobil 40894554 eller e-mail olestaun@ihs.dk.
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En sen december aften 2005 sad en flok gamle 
IHS´ere samlet til den traditionelle julefrokost. 
Ud på aftenen blev det naturligvis til talrige 
fodbolddiskussioner blandt drengene. Bl.a. blev 
næste års IHS turnering vendt. Hvem ville stille 
op? Havde vi en chance for at generobre titlen 
som IHS´s bedste fodboldmandskab! Midt i 
det hele dukkede ideen om også at stille op ved 
landsstævnet i 2006 op. 

Pludseligt.stod.det.klart. for.mig..I.alle.disse.år.
havde.vi.ledt.efter.en.mulighed.for.at.udtrykke.
vores. fodboldtalent.ved.en.passende.stor. lejlig-
hed..Valget.lå.lige.for,.–.her.var.den.ultimative.
chance..Siden.sejren.ved.IHS.årgangsfodbold. i.
1999. havde. vi. måtte. nøjes. med. to. finaleplad-
ser,.i.hvilke.vi.begge.tabte.-.totalt.ufortjent..Men.
dette. var. ligegyldigt,. når. vi. endelig. kunne. de-
monstrere.vores.overlegenhed.på.banen..

Hvorfor.ikke.gøre.det.ved.et.
stævne.der.i.fire.dage.ville.have.
hele.landets.bevågenhed..Holdet.
blev. sat. samme.aften.under. ar-
bejdstitlen.”Die.Torjägers”..

Truppen
Undertegnede.gik.i.gang.med.
at. planlægge. forløbet.. Trup-

pen. skulle. nøje. udvælges. blandt. mange. dyg-
tige. fodboldspillere.. Folk. skulle. købes. fri. af.
klubber.og.kærester!

Endelig,. sidst. i. juni,. samledes. flokken. sam-
men. med. en. masse. dejlige. IHS´ere. og. andre.
idrætsfolk.i.Haderslev.

Anførerbindet!
Inden. første. kamp. var. der. tyde-
ligvis.nogen.uro. i. spillertruppen..
Træneren. holdt. kortene. tæt. til.
kroppen.. Den. enkelte. var. usik-
ker.på. sin.plads.og.vigtigst.af.alt.
–.hvem.skulle.bære.anførerbindet!

Enkelte.havde. i.deres.despera-
tion.og.usikkerhed.forsøgt.at.få.fat.
i. anførerbindet. for. at.opleve.den.
store.ære.at.bære.dette.under.før-
ste.kamp.-.dog.uden.held.

Holdet.var. spændte. til.det.yderste. før. første.
kamp.. Ikke. på. grund. af. holdopstillingen. eller.
modstanderen,.men.på.grund.af.dette.rød-hvide.
symbol.(anførerbindet).på.agtelse.

Undertegnede.forstod,.at.ansvaret.som.træner,.
anfører.og.sportsdirektør.måtte.uddelegeres,.og.
valget.af.især.anføreren.var.af.afgørende.betyd-
ning.for.at.skabe.ro.og.balance.i.truppen.

At. den. valgte. anfører. tilfældigvis. var. min.
gamle.room-mate.på.IHS.og.nuværende.kollega,.
havde. selvfølgelig. intet. at. gøre. med. beslutnin-
gen,.men.uanset.hvad.blev.den.ønskede. effekt.
opnået!.Der.var.ro.i.truppen,.der.nu.fokuserede.
100.%.på.opgaven.

Forløbet. af. selve. turneringen. er. i. princippet.
ligegyldig..Dårlige.baneforhold.forhindrede.hol-
det. i. at. levere. den. underholdning,. vi. så. gerne.

ville..Ingen.havde.på.noget.tidspunkt.forventet.
kvalificeret.modstand..Fire.sejre.og.en.målscore.
på.29-0.siger.vist.alt!

Til.vores.store.fortrydelse.er.det.tilsyneladen-
de.ikke.i.DGI´s.ånd.at.spille.frem.til.finale,.så.vi.
blev.frataget.oplevelsen.af.medaljer.om.halsen.og.
at.hæve.trofæet.til.tilskuernes.jubel..Men.inderst.
inde.ved.alle,.der.oplevede.stævnet,.at.vi.var.de.
moralske.vindere!

Trofaste tilskuere
Gennem.alle.kampene.nød.vi.stor.støtte.blandt.
vores. trofaste. tilskuerskare,. der. skabte. respekt.
blandt.modstanderne..Spillerne.havde. ligeledes.
fornøjelsen.af.at.opleve.Haderslev.på.den.anden.
ende.og.mærke.både.højskole-.og.landsstævne-
ånden.for.en.stund..De.fire.dage.i.det.sønderjy-
ske.var.fantastiske!

Tilbage.står.kun.at.takke.formanden.og.Loui-
se.Buhr.for.indsatsen.samt.love.alle.tilhængerne,.
at. vi. selvfølgelig. vender. tilbage. for. at. forsvare.
”titlen”.i.Holbæk.i.2009.

Anders Hvergel
Sportsdirektør

Anførerens klumme
- En beretning om landsstævne 2006
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Korte kurser 
– Højskole når det er allerbedst… 

”Se, hvilken morgenstund…” Morgenen 
begynder måske med lidt svømning - inden døre 
eller evt. i havet for de morgenfriske - og bliver 
efterfulgt af en dejlig morgenmad i spisesalen 
med lækre rundstykker, yoghurt, blødkogte æg 
m.m. Efter morgenmaden går vi til morgen-
sang. Tænk sig at være så heldig, at man en hel 
uge i træk kan begynde og slutte dagen med 
sang. Både morgen og aften synger vi, og det er 
lige så hårene rejser sig når, den i øvrigt nygifte 
Hr. Lars Hauerberg, forkæler os med sit utrolige 
klaverspil og ca. 120 glade kursister stemmer i.

Formiddagstimerne. og. eftermiddagstimerne,.
der.er.fyldt.op.med.den.slags.dans,.man.selv-

følgelig. selv. har. valgt. at. fordybe. sig. i,. byder.
på.eksempelvis;.Standard/Latin.(vals,.cha.cha.
cha,.quick. step.osv.),.Argentinsk.Tango,.Fla-
menco,.Funk,.Salsa..Der.er.rig.mulighed.for.at.
blive.udfordret.i.de.mange.forskellige.danse.-.
på.alle.niveauer.fra.”nybegynder”.til.”øvede”..

Køkkenet
Middagsmaden. og. aftensmaden. må. vi. ikke.
glemme..Selvom.det.er.ferie.på.Idrætshøjsko-
len,. bliver. der. smurt. tykt. på.. Maden. bliver.
serveret,. og. den. smager. ”endnu. bedre”. efter.
nogle.timers.dans..Og.opvasken…?.-.den.kla-
rer.køkkenet.

Om.aftenen.inden.
aftensang.er.der. som.
regel. tilbud. om. en.
workshop,.der.går.ud.
på. at. prøve. en. eller.
flere.af.de.danse,.man.
måske. ikke. kender..
Ved.dette.tilbud.mø-
der.man.evt..flere.nye.
ansigter,. man. danser.
med. flere. forskellige.
nye.partnere,.og.man.
stifter. bekendtskab.

med.nye.danse..Det.er.altid. spændende.med.
disse.workshops.

Aftendans
Fra.klokken.ca..22.00/22.30.er.der.café..Der.
danses. Standard/Latin. (vals,. cha. cha. cha,.
quick.step.osv.),.Argentinsk.Tango,.Flamenco,.
Funk,.Salsa.eller….

Det.er.vigtigt.at.komme.på.gulvet.om.aftenen.
for. at. prøve.de. forskellige. trin,.man.har. lært. i.
løbet.af.dagen.og.så.selvfølgelig.for.at.more.sig.
sammen. og. hver. for. sig.. Nogle. vælger. at. gå. i.
seng. tidligt. ved. 23.30-tiden,. og. andre. fortsæt-
ter.til.klokken.01.30.eller.senere….Om.få.timer.
venter.en.ny,.spændende.og.udfordrende.dag.

Jeg.har.fornøjelsen.af.at.være.underviser.på.et.
af.sommerens.korte.kurser.på.Idrætshøjskolen.i.
Sønderborg.. Og. der. er. virkelig. tale. om. fornø-
jelse..Kurserne.varer.typisk.fra.en.søndag.ved.16-
tiden.til.den.efterfølgende.lørdag.ved.10-tiden..
Det.kursus,.jeg.har.valgt.at.fortælle.lidt.om,.er.
dansekurset.. Jeg. har. efterhånden. rigtig. mange.
gange.oplevet.dybt.bevægede.kursister.ved.kur-
sets.slutning.takke.for.en.uforglemmelig.uge,.der.
virkelig.har.gjort. indtryk.på.dem..Hvad.er.det.
vi.gør…???.

Der skal energi til
Ugens.program.er.tæt.pakket.med.aktiviteter.og.
tilbud. fra. morgen. til. aften.. Man. skulle. tro,. at.

man. ”brændte. ud”,. når. man. brugte. så. megen.
energi….Men.oftest.sker.det.modsatte:.Man.får.
energi.ved.at.bruge.energi..Jo.mere.du.bruger.dig.
selv.i.løbet.af.ugen,.jo.bedre.har.du.det.sidst.på.
ugen.og.efterfølgende..Synergi-effekten…

Hvad.enten.man.er.en.garvet.uge-kursist,.eller.
det.er.første.gang.man.er.på.højskole,.er.der.en.
ting,.der.går.igen.og.igen;.alle.kursister.er.glade.
og.oplagte..Alle.kursister.har.tilvalgt.at.få.en.på.
”opleveren”..Som.underviser.er.man.super.pri-
vilegeret.at.arbejde.med.så.motiverede.og.åbne.
kursister,.som.det.er.tilfældet.på.dansekurserne.
på.Idrætshøjskolen.i.Sønderborg..På.den.ene.el-
ler.den.anden.måde.lykkes.det.hver.sommer.at.få.

proppet.rigtig.god.højskole.ned.i.den.forholdsvis.
tidsbegrænsede.periode.på.en.uge..Men.hvilken.
uge?. Dans,. sang,. foredrag,. dejlig. mad,. mødet.
med.nye.mennesker,.nye.indtryk,.refleksion..Et.
uge-kursus.er.højskole,.når.det.er.allerbedst..Et.
komprimeret,.energi-ladet,.højspænt.kursus. fra.
vi.kommer.til.vi.går.hver.til.sit.igen.

Jeg.glæder.mig.til.sommer…

.
     
Kenneth Petersen
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Sankt Hans Båltale 2006 
Årets båltale på Idrætshøjskolen blev holdt af Erling Joensen

Elevskriftet bringer et udpluk heraf. 

At fejre midsommeren er en ældgammel, 
hedensk skik, som vi har fejret i Danmark siden 
dengang guderne hed Odin og Thor. Den 21. 
eller 22. juni er det solhverv med årets længste 
dag - Sankt Hans aften fejrer vi altid den 23. 
juni. Sankt Hans, den hellige Hans, er samtidig 
dagen, hvor kirken fejrer Johannes Døberens 
fødselsdag. Det er årets længste dag, og det går 
nu kun den anden vej med kortere dage. 

Ved. Sankt. Hans. har. naturen. opsuget. kraft. fra.
solen. på. de. længste. dage.. Kraften. var. stærkest.
Sankt.Hans.nat,.og.de.overtroiske.mente,.at.ma-
giske.kræfter.var.på.spil..

De.”kloge.koner.og.mænd”.indsamlede.der-
for.lægeurter.Sankt.Hans.nat,.som.skulle.bruges.
til.medicin.resten.af.året..

Desuden. troede. man,. at. vandet. i. de. hellige.
kilder.blev.helbredende.og.virkede.som.medicin.
denne.nat..Man.valfartede. til.de.hellige.kilder,.
og.fester.opstod.med.bål.omkring.kilderne,.hvor.
både.syge.og.raske.mødte.op.

.
Traditionen. med. at. besøge. kilderne. Sankt.

Hans.nat.er.nu.næsten.borte.-.i.modsætning.til.
båltraditionen..

Ifølge. anden. tradition. kan. man. også. tage.

varsler.Sankt.Hans.aften.–.et.par.nyttige.tips.til.
pigerne:.

-. Sankt. Hans. aften. plukker. en. pige. 9. slags.
blomster..Dem.lægger.hun.under.sin.hovedpu-
de,.og.hun.vil.da.i.drømme.se.sin.tilkommende..
Myte.fra.Vendsyssel..

-I. Nordsjælland. sagde. man:. ”Vogt. jer. for.
Sankt.Hans-ormen!”..Om.de.piger,.der.var.ble-
vet.gravide.i.forbindelse.med.Sankt.Hans-mar-
ked.sagde.man,.at.de.var.blevet.“stukket.af.Sankt.
Hans-ormen”.

Hvordan kommer heksen så ind 
i billedet? 
Det.er.først.så.sent.som.i.1920’erne.og.30érne,.
at.Sankt.Hans-bålet.med.heksen.bliver.et.maka-
bert.minde.om.tidligere.hekseafbrændinger..

Den.sidste.hekseafbrænding.i.Danmark.fandt.
sted.i.1693.i.Nykøbing.Falster.

Et. af. de. mest. kendte. eksempler. er. Maren.
Spliid. fra. Ribe.. Sagen. mellem. Maren. og. hen-
des.mand,. som.var. skrædder,.begyndte.med.et.
skænderi.1624..Da.manden.12.år.efter.blev.syg.
og.kastede.en.stor.klump.slim.op,.blev.tilfældet.
gransket.af.byens.teologer..Skrædderen.huskede,.
at.hustruen.tidligere.havde.forbandet.ham..Ma-

ren.kom.på.bålet.i.1641.på.Ribe.galgebakke..
Foran.Maren.Spliids.hus. i.Ribe.er.der.opsat.

en. mindetavle:. ”Her. boede. Skrædder. Lauritz.
Spliid. hvis. stakkels. Hustru. Maren. den. 9.. nov..
1641.blev.brændt.for.Trolddom.mellem.Galge-
bakkerne.ved.Ribe”..

Hvad er Sankt Hans for os i nu-
tidens Danmark? 
Det. er. sommerens. fest.. På. Idrætshøjskolen.
har. det. været. en. tradition. gennem. mange. år,.
at.man.samles.på.bålpladsen.umiddelbart.efter.
Sønderjyllands. Symfoniorkesters. Sankt. Hans.
Koncert.sammen.med.naboer.og.Idrætshøjsko-
lens.elever..

Vi. står. her. omkring. bålet. med. vore. kære..
Holder.kæresten,.ægtefællen.eller.børnene.i.hån-
den.og.nyder.at.se.bålets.flammer,.hvilket.sætter.
tankerne.i.gang.

Netop. i. år. er.det.nærliggende. at. tænke.på,.
at. det. danske. flag. er. blevet. brændt. af. ophid-
sede.menneskemængder. langt.herfra. –. og.det.
er.åbenbart,.at.det.ikke.er.alle,.der.elsker.vort.
land,.som.vi.snart.skal.synge.i.Midsommervi-
sen..Danmark.er.sat.på.landkortet.på.en.måde,.
vi.ikke.ønskede..

Vi.ved.nu,. at. indholdet. i. en.dansk.avis.kan.

have.stor.interesse.i.lande.langt.væk.–.verden.er.
blevet.særdeles.lille!.Det.er.et.tydeligt.eksempel.
på.det.begreb,.alle.taler.om:.Globaliseringen..

Vi.er.blevet.overraskede.over,.at.et.par. teg-
ninger.i.en.dansk.avis.kan.give.så.kraftige.reak-
tioner.-.jeg.skal.ikke.prøve.at.give.nogle.forkla-
ringer.men.vil. læse.op.fra.Lars.von.Triers. tale.
i. forbindelse.med.den.fredspris,.som.han.fik.i.
Berlin. i. 2004. og. som. ikke. ”tålte”. at. komme.
frem.til.en.gallafest..

Tak for fredsprisen
Jeg.går.ind.for.fred.ligesom.jer..Og.vi.der.går.ind.
for.fred,.vil.gerne.overbevise.alle.

jordens.mennesker.om,.at.fred.er.en.smuk.ting..
Men.ikke.alle.jordens.mennesker.forstår.dette..

Jordens.mennesker.er.hvor.end.de.
måtte. bo,. opdelt. i. 2. stammer.. Stammernes.

verden.er.ørkenen..Den.ene.stamme.bor.i.
lande.rundt.om.brønden,.den.anden.stamme.

bor.i.lande.udenom..
Ørkenstammen. i. landet. rundt. om. brønden.

vil.have.fred..Stammen.i.landene.udenom.
vil. ikke.have.fred..Den.vil.have.vand..Stam-

men.i.landet.udenom.er.nok.lidt.uciviliseret.
og.har.slet.ikke.ord.for.fred..Den.har.derimod.

et.ord.for.tørst,.og.det.er.jo.i.denne.
situation.nogenlunde.det.samme..

Komiteen.i. landet.rundt.om.brønden.består.
af.gode,.kloge,.smukke,.rige,og.trygge.folk,.

som.ikke.tørster.(og.derfor.har.kræfter.og.tid.
til.komiteen)..I.lande.rundt.om.brønden.

taler.man.meget.om.fredsprisen,.som.folkene.
i.lande.med.brønde.giver.til.andre.folk.i.

lande.med.brønde..I.lande.udenom.taler.man.
ikke.meget.om.fredsprisen.–.men.om.

vand.og.tørst.”.

Vi.lever.i.dag.i.en.verden,.hvor.det.er.vigtigere.
end.nogensinde,.at.vi.forstår.relevansen.af,.at.alle.
får.lige.adgang.til.brønden..

Midsommerfesten,.hvor.vi.ser.ildens.flammer.
fra.bålet.og.får.varme.i.både.krop.og.sjæl,.er.en.
god.anledning.til.at.tage.give.sine.kære.et.knus..
Gør.I.bare.det!.

I.aften.er.sidste.Sankt.Hans,.hvor.vi.har.for-
udgående.koncert.af.Sønderjyllands.Symfonior-
kester.i.Frihedshallen..

For. nogle. af. jer. har. det. været. fast. tradition.
først.at.gå.til.koncert.og.derefter.ud.til.bålet.her.
i.parken..

Sønderjyllands.Symfoniorkester.får.snart.de-
res.egen.koncertsal.i.Alsion..De.har.spillet.Sankt.
Hans.Koncert.her.siden.1963.–.hele.43.gange.er.
det.blevet.til..

Vi.vil. fra.Idrætshøjskolens.side.sige. jer. tu-
sind.tak.for.jeres.indsats.gennem.årene.og.held.
og. lykke. med. jeres. nye. koncertsal.. Måske. vi.
kunne. lokke. jer.herud.den.ene.gang.om.året.
til.Sankt.Hans.og.holde.fast.i.en.god.tradition.
–.hvem.ved?.

Jeg.vil.sige.tak.for.jeres.fremmøde.og.afslut-
tende.skal.vi.synge.de.sidste.2.sange.på.arket,.
”Midsommervisen”. og. derefter. ”Midsommer-
teltet”..

Vi.elsker.vort.land.og.denne.dejlige.tradition.
–.fortsat.god.Sankt.Hans.aften..

Erling Joensen 
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Vestkredsfest – dans og ømme fødder!

Lørdag d. 18. marts 2006 havde vestkred-
sen indbudt til fest i den store ”Vild med 
dans”-stil. Dette tilbud kunne en sjæl-
lænder, som jeg, ikke takke nej til. Derfor 
fandt jeg mine fineste dansesko frem og 
drog mod Århus. 

Vi.mødtes.på.Otto.Mønsted.Kollegiet.sidst.
på.eftermiddagen,.hvor.vi.inden.spisningen.
og. efterføl-gende. festivitas. skulle. lære. et.
par.dansetricks.af.de.professionelle.dansere.
Frank. Radich. og. Susanne. Holde.. Indled-
ningsvis.virkede.det.til,.at.de.havde.forven-
tet,.at.vi.kunne.nogle.grundtrin.og.generelt.
ikke.var.begyndere..Dette.blev.dog.justeret,.
og. vi. startede. fra. bunden. med. at. lære. at.
danse.jive..Vi.lagde.langsomt.ud.med.at.få.
indarbejdet.grundtrinene,.og.efterfølgende.
kom.der.forskellige.variati-oner.og.drejnin-
ger.på..Efter.omkring.45.minutters.dansen.
var.der.en. lille.velfortjent.pause,.der.af.de.
fleste.blev.brugt.til.at.trække.lidt.frisk.luft..
Herefter. fortsatte. danseundervisningen,.
men.jeg.må.dog.indrømme,.at.jeg.ikke.kom.
i. gang. igen.. Mine. ellers. så. fine. dansesko.
havde.formået.at.ødelægge.mine.fødder.på.
rekordtid.. Dette. gav. anledning. til,. at. jeg.

kunne.iagttage.de.andre,.der.fortsat.dansede.
videre.med.flere.partnerskift.og.variationer.
undervejs..Det.var.tydeligt.at.se,.at.folk.var.
koncentrerede,.men.samtidig.var.der.en.god.
stemning.og.smil.på.læberne.

Da.danseundervisningen.var.veloverstået,.
blev.baren.åbnet,.og.der.var.grobund.for.en.
fortsat.festlig.aften.med.god.mad,.højskole-
sange.og.ikke.at.forglemme.–.frække.moves.
på.dansegulvet..

Jeg,. en. træt. sjællænder,. forlod. festlighe-
derne.et.stykke.ud.på.natten,.men.der.var.
stadig. godt. gang. i. festen.. Desværre. måtte.
jeg.gå.på.mine.ømme.danse-fødder.gennem.
Århus’.gader.til.mit.husly,.da.de.århusianske.
taxaer.ikke.er.til.megen.hjælp!

En opfordring
Her.til.sidst.vil.jeg.opfordre.alle.til.at.delta-
ge.i.elevforeningens.arrangementer.også.på.
kryds.af.kredse..Det.er.en.god.mulighed.for.
at.møde.gæve.IHS´ere.fra.ens.eget.ophold,.
men.bestemt.også.fra.andre.årgange....

. . . .
Julie Schou, Efterår 2003

Drama i København
– formanden i klammeri med politiet!

Mandag den 6. marts 2006 omkring midnat blev en mandsperson sidst i 20’erne stoppet af 
politiet på Østerbro. Den mystisk udseende mand fangede politiets opmærksomhed på grund 
af en særdeles godt pakket indkøbsvogn fra SuperBest. Ved nærmere eftersyn indeholdt ind-
købsvognen, udover store kasser fyldt med publikationer, frimærker for i omegnen af 10.000,-. 

Den. opmærksomme. læser. har. formentlig,. ud. fra. overskriften,. gættet,. at. denne. person. var.
ingen.ringere.end.elevforeningens.formand,.Peter.Sonne..Der.følger.naturligvis.en.forklaring.
på.ovenstående.optrin..

Når.elevskriftet.skal.pakkes,.foregår.dette.på.skift.i.henholdsvis.øst-.og.vestkredsen..I.marts.
var. turen.kommet.til. sjællænderne,.og.da.elevskriftets.ankomst. fra. trykkeriet. faldt.sammen.
med.en.madklub-aften,.valgte.vi.at.slå.det.hele.sammen..Formanden.kom.med.som.”hemme-
lig”.gæst,.mens.nogle.madklub-deltagere.blev.lettere.overraskede.over.at.skulle.slikke.frimærker.
i.4-5.timer!.Efter.en.travl.aften.var.stort.set.alle.elevskrifter.pakket.og.frankeret,.og.turen.gik.nu.
rundt.til.de.københavnske.postkasser..I.mangel.af.en.bil.som.transportmiddel.måtte.alternati-
vet.naturligvis.være.en.indkøbsvogn,.som.denne.mandag.aften.blev.hentet.hos.SuperBest..

Min 10’er tilbage
Vognen.blev.pakket,.og.formanden.begav.sig.af.sted.mod.de.københavnske.postkasser.(1200.
elev-skrifter.fylder.faktisk.en.del!)..Turen.gik.dog.en.smule.anderledes.end.planlagt,.eftersom.
politiet.fandt.ovenstående.syn.lidt.for.mistænkeligt..Formanden.fik.dog.lov.til.at.gå,.hvis.han.
lovede.at.levere.vognen.tilbage..Til.dette.var.Peter.Sonnes.kommentar:.”Selvfølgelig.–.Jeg.skal.
jo.have.min.10’er.tilbage,.som.sidder.i.indkøbsvognen!”..

.
Elevskriftet skal pakkes – koste hvad det vil! 

Nina Lærke Belt, Efterår ’03

Foto fra www.politi.dk
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Referat fra generalforsamlingen til elevmødet d. 20. maj 2006

1).Dagsorden:.
. Dirigent:.Jens Christian Vølver
. Referent:.Familien Bruun
. Stemmetællere:..Line Raaby, AK Lauritzen, 

Martin Lindgren

2).Formandens beretning:

-.Formanden.takkede.Peter.F..for.at.have.skaffet.penge.
til.og.have.stået.for.renovering.af.foredragssalen..Re-
sultatet.er.blevet.rigtig.flot..Han.fortsatte.rosen.og.tak-
kede.de.arbejdsomme.elevforeningsmedlemmer.for.et.
flot.elevskrift..En.særlig.tak.til.Per.Vemmelev.for.et.flot.
layout.og.til.Nina.og.Ditte.Marie.for.redaktørarbejde.

-.Det.blev.konstateret,.at.der.er.mange.nye.unge.i.elev-
foreningen,. og. at. der. er. god. opbakning. til. øst/vest-
arrangementerne..Næste.arrangement.foregår.i.Djurs.
sommerland.med.efterfølgende.fest.i.Århus.

-.Resume.af.Bestyrelsesmødet.i.Odense.d..25..marts.06:
. .1).Hjemmesiden:.Der.er.sat.en.ny.mand.på.sagen.

til.nyt.design.med.henblik.på,.at.2-3.elevforenings-
medlemmer.skal.overtage.webmaster-opgaven.

. .2).Der.vil.være.et.tilskud.for.deltagere.fra.elevfor-
eningen.til.DGI-landsstævnet.

. .3).Der.er.oprettet.en.jubilæumskonto.på.20.000.kr..
Hvert.år.indsættes.2.000.kr.

. .4). Elevforeningen. vil. udsende. en. ”alarmering”. til.

jubilarer.med.efterårets.udgave.af.elevskriftet,.men.
det.er.årgangens.eget.ansvar.at.samle.holdet.til.elev-
mødet.

-.Ditte.Skibelund,.Kristian.Normann.og.Peter.F..forla-
der.elevforeningens.bestyrelse.efter.hhv..2.år,.2.år.og.9.
år.–.stor.tak.til.dem.for.deres.arbejde..

-.Michael.Willemar.stopper.som.forstander.på.IHS.fra.
d..1..juni.2006,.hvilket.selvfølgelig.er.trist,.da.der.har.
været.et.rigtig.godt.samarbejde.mellem.elevforeningen.
og.IHS.under.hans.ledelse.

Formanden. sluttede. sin.beretning.med.en. tak. til. re-
præsentantskabet.og.bestyrelsen. for. godt. arbejde.det.
sidste.år..Beretningen.blev.godkendt.af.forsamlingen.

3) Regnskab og Budget:

Kasserer,.Helle.Djernis,.var.fraværende.pga..eksamen..
Peter.Sonne.gennemgik.derfor.budgettet,.som.viste,.at.
elevforeningens.økonomi.stadig.ser.fornuftig.ud.
-. Indtægter:.106.673,65.kr.
-. Udgifter:.49.182.kr.
-. Årets.resultat:.Overskud:.41.175,69.kr.

Næste.års.budget:.
Medlemsprisen.nedsættes.til.100.kr..
De. 20.000. kr.,. som. i. starten. var. skønnet. til. DGI-

landsstævnet,.er.for.højt.sat.
Til.august.2006.kan.kredsene.begynde.at.bruge.penge.
fra.kredskonti.

Budgettet.blev.godkendt.af.forsamlingen.

4) Indkomne forslag:

Der.var.kun.ét. forslag. til. vedtægtsændringer,.hvilket.
omhandlede.§3..Ændringsforslaget.var.fremsat.af.elev-
foreningens.bestyrelse.og.lød.på.følgende:
-. .Enhver. der. har. fuldført. et. højskoleophold. på.

Idrætshøjskolen.i.Sønderborg.kan.blive.medlem.af.
foreningen.mod.at.betale.det.på.generalforsamlin-
gen. fastsatte. medlemsbidrag.. Bestyrelsen. kan. op-
tage. interesserede,. der. ønsker. at. støtte. skolen. og.
foreningens.arbejde.som.passive.medlemmer..Pas-
sive.medlemmer.har.ikke.stemmeret.på.generelfor-
samlingen.og kan ikke få tilskud fra elevforeningen 
til korte kurser. Personer, som har gennemført et eller 
flere korte kurser på Idrætshøjskolen i Sønderborg, kan 
optages som passive medlemmer.

Ændringen.blev.vedtaget.og.godkendt.af.forsamlingen.

5) Valg:

Valget.af.suppleant.til.elevforeningens.bestyrelse.stod.
mellem.Martin.Lindgren.(efterår.03).og.Jens.Chr..Vøl-
ver.(forår.03)..Martin.fik.20.stemmer.og.Jens.Chr..fik.

36.stemmer..60.stemmer.afgivet.i.alt,.4.stemte.blankt.

Formand:.Peter Sonne (genvalgt for 2 år)
Vestkredsformand:.Lars Henrik Nielsen (2001)
Østkredsformand:.Ditte Marie Bruun (forår 03)
Øvrige.medlemmer.i.bestyrelsen:.Claus Jordan (efterår 
04) Jakob Gade (efterår 05)
Suppleant:.Jens Chr. Vølver (efterår 03 og forår 03)
Revisor:.Kresten (årgang 68-69) var ikke til stede men 
ønskede at blive genvalgt, hvilket han blev.

6) Eventuelt:

-.Evaluering:..Der.ønskes.på.generalforsamlingen.mere.
information.om,.hvad.det.vil.sige.at.stille.
op.til.posten.som.fx.suppleant..Det.ville.
være.godt.især.for.1.gangsmedlemmer.

Vigtige datoer:

DGI-landsstævne.i.Haderslev.i.uge.26,.2006
Repræsentantskabets.arbejdsweekend.d..13.-15..okto-
ber.2006
Vestkredsfest.i.Odense.d..4..november.2006

Vi. har. afsluttet. en. god. forårsskole. med. deltagelse. i. Landsstævnet. i.
Haderslev..Det.var.en.stor.oplevelse. for.os.alle. sammen,.og.vores.elever.
gjorde.sig.flot.bemærket.med.den.optræden.”Performance”,.som.de.viste.frem.
flere.gange.under.Landsstævnet..Vi.var.ikke.de.bedste.gymnaster.i.Haderslev,.
men. elevernes. udstråling. af. glæde. og. overskud. gav. mange. komplimenter. og.
anerkendende.blikke.fra.dem,.der.så.vores.show..Så.et.stort.tillykke.til.eleverne.og.til.
lærerteamet.omkring.landsstævnet.for.fremragende.arbejde.

Sommerkurserne.har.igen.i.år.været.en.stor.succes.
Vi.har.haft.5.forrygende.uger.med:
-.Musik,.fis,.hop.og.spring
-.Dansekursus
-.Familiekursus
-.Volleyballkursus.og.Udendørs.Motion
-.Golf.og.Midt.i.livet

Mere.end.600.kursister.har.lagt.vejen.forbi.IHS,.og.de.er.alle.taget.herfra.med.en.oplevelse.for.livet.

13..august.starter.vi.på.18.ugers.efterårsskole,.i.dag.skriver.vi.1..august.2006,.og.jeg.har.noteret.mig.
88.tilmeldte.elever,.–.det.er.vi.meget.stolte.af..Der.er.god.grund.til.at.håbe,.at.vi.på.efterårsskolen.
når.over.90.elever.for.første.gang.i.en.lang.årrække..Men.13..august.2006.gælder.det.så.om.at.
trække.i.arbejdstøjet.igen,.for.selvom.de.første.tilmeldinger.til.foråret.2007.er.kommet,.så.er.der.
stadig.plads.til.mange.flere.

Søren Stein Brinck

Lige nu på IHS
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Vedtægter
Vedtaget på Elevforeningens generalforsamling d. 20. maj, 2006. H

elle D
jernis

A
dolph Steens A

llé 4, 3. sal
1971 Frederiksberg C

.

H
U

SK
 

PO
R

TO
d.. Suppleanter..Såfremt.et.bestyrelsesmedlem.udtræder.in-

den.valgperioden.udløb,.erstattes.vedkommende.således:

. .1.. Er. vedkommende. valgt. på. generalforsamlingen,.

indtræder.suppleanten,.der.er.valgt.på.den.sidst.afholdte.

generalforsamling.for.ét.år.

. .2.. Er. vedkommende. årgangsrepræsentant,. indtræder.

suppleanten.for.årgangen.

e.. Revisorer..På.hver.generalforsamling.vælges.en.revisor.for.

2.år.ad.gangen.

f.. Elevforeningens. bestyrelse. vælger. på. førstkommende.

bestyrelsesmøde.efter.generalforsamlingen.2.repræsentanter.til.

skolens.bestyrelse.

g.. Elevforeningens.bestyrelse.udpeger.en.redaktør.af.det.i.§.

10.omtalte.”Elevskrift”..Redaktøren.deltager.uden.stemmeret.

i.bestyrelsens.arbejde.

§7.. Øst-.og.vestkredsudvalgene.konstituerer.sig.med.de.2.general-

forsamlingsvalgte.kredsudvalgsmedlemmer.og.en.kreds.af.forenin-

gens.medlemmer,.der.ønsker.at.bidrage. til. foreningens.arbejde. i.

h.h.v..øst-.og.vestkredsen..Kredsudvalgene.har.endvidere.til.opgave.

–. i. samarbejde.med. foreningens.bestyrelse.–. at. informere.kom-

mende.medlemmer.af.foreningen.om.kredsudvalgsarbejdet.

§8... Repræsentantskabet. udgøres. af. Elevforeningens. besty-

relse,.øvrige.medlemmer.af.de.af.bestyrelsen.nedsatte.udvalg,.

Idrætshøjskolens.forstander,.samt.2.repræsentanter.for.skolens.

lærere.og.medarbejdere.

§9.. Repræsentantskabet. mødes. to. gange. årligt. på. Idræts-

højskolen.i.samarbejde.med.Elevforeningen,.fremsætter.syns-

punkter.og.forslag.til.Elevforeningens.bestyrelse.

§10.. Elevskrift(er). udgives. af. Elevforeningen. i. samarbejde.

med.Idrætshøjskolen.

§11..Forslag. til. vedtægtsændringer. må. være. formanden. i.

hænde. senest. 2. måneder. før. generalforsamlingen. og. udsen-

des. sammen. med. dagsordenen..Vedtægtsændringer. kan. kun.

vedtages.med.mindst.2/3.flertal.blandt.de.stemmeberettigede.

fremmødte.

§12..Bestyrelsen.mødes.mindst.3.gange.årligt,.den.ene.gang.i.

forbindelse.med.Elevmødet.

. . . . . .

. Idrætshøjskolen.d..20..maj.2006.

§1.. Foreningens.navn.er.Idrætshøjskolens.Elevforening,.Søn-

derborg.

§2. . Foreningens. formål. er. at. vedligeholde. forbindelsen.mel-

lem.skolen.og.dens.tidligere.elever,.at.styrke.sammenholdet.mel-

lem.de,.der.føler.sig.knyttet.til.skolen.og.udbrede.kendskabet.til.

skolen.og.dens.arbejde..Dette.søges.bl.a..opnået.således:

. a.. .Ved.afholdelse.af.et.årligt.elevmøde.og.to.årlige.re-

præsentantskabsmøder.

. b.. Ved.udgivelse.af.2.eller.flere.elevskrifter.

. c.. .Ved.aktivt.arbejde.i.øst-.og.vestkredsudvalg.samt.i.en.

nordatlantisk.kreds.

§ 3.. .Enhver.der.har.fuldført.et.højskoleophold.på.Idrætshøj-

skolen.i.Sønderborg.kan.blive.medlem.af.foreningen.mod.at.

betale. det. på. generalforsamlingen. fastsatte. medlemsbidrag..

Bestyrelsen.kan.optage.interesserede.der.ønsker.at.støtte.sko-

len. og. foreningens. arbejde. som. passive. medlemmer.. Passive.

medlemmer. har. ikke. stemmeret. på. generalforsamlingen. og.

kan.ikke.få.tilskud.fra.elevforeningen.til.korte.kurser..Personer.

som.har.gennemført.et.eller.flere.korte.kurser.på.Idrætshøjsko-

len.i.Sønderborg.kan.optages.som.passive.medlemmer.

§4... Medlemsbidraget.fastsættes.på.den.årlige.generalforsam-

ling..Foreningsmidler.administreres.af.bestyrelsen.efter.gene-

ralforsamlingens.beslutning.eller.under.ansvar.overfor.general-

forsamlingen..Regnskabet.går.fra.1.4..–.31.3..Der.afsættes.et.

beløb.på.mindst.10.%.af.medlemsbidraget.til.kredsudvalgsar-

bejdet..Beløbet.fordeles.mellem.øst.og.vest.i.f.t..medlemstal..

Den. nordatlantiske. kreds. kan. søge. midler. til. deres. arbejde..

Bestyrelsen.tager.stilling.til.hver.enkelt.ansøgning..Midlerne.

tages.fra.kredskontoen..

§5.. Generalforsamlingen,. hvortil. medlemmerne. indkaldes.

med.mindst.3.ugers.varsel,.afholdes.én.gang.årligt.i.forbindelse.

med.det.elevmøde,.som.Elevforeningen.indbyder.til.sammen.

med.skolen.

Dagsorden

. 1.. Valg.af.dirigent.

. 2.. Beretning.

. 3.. Regnskab/Budget.

. 4.. Fastsættelse.af.medlemsbidrag.

. 5.. Indkomne.forslag.

. 6.. Valg

. . a.. Formand

. . b.. Bestyrelsesmedlemmer

. . c.. Suppleant

. . d.. Revisor

. 7.. Eventuelt.

Generalforsamlingen.er.foreningens.højeste.myndighed..Hvor.

lovene. ikke.bestemmer.andet,. afgøres.valg.og. træffes.beslut-

ninger. ved. almindelig. stemmeflerhed.. Generalforsamlingen,.

en.kandidat.på.valg.eller.dirigenten.kan.forlange.skriftlig.af-

stemning.

§6.. Bestyrelsen.består.af.formand.og.11.medlemmer..I.hen-

hold.til.nedenstående,.er.alle.bortset.fra.årgangsrepræsentanter.

(stk..c,.pkt..2),.på.valg.ved.Elevforeningens.generalforsamling.i.

forbindelse.med.elevmødet.

a.. Formanden. vælges. for. 2. år. i. lige. år.. Valgt. er. den,. der.

får.mindst.halvdelen.af.de.afgivende.stemmer..Formanden.får.

sæde.i.Idrætshøjskolens.bestyrelse,.jvf..§5.i.”vedtægter.for.den.

selvejende.institution.Idrætshøjskolen.I.Sønderborg”

b.. Bestyrelsen.udpeger.en.kasserer.og.en.sekretær,.der.del-

tager. i. bestyrelsesmøderne. uden. stemmeret.. Kassereren. og.

sekretæren.kan.herfor.modtage. et. vederlag,. der. fastsættes. af.

bestyrelsen.

c.. Bestyrelsesmedlemmer.

. .1.. 9.medlemmer.vælges.af.generalforsamlingen.for.2.år.

som.følger:

. .-. Ulige. år:. 5. medlemmer,. heraf. 1. navngivet. medlem.

til.østkredsudvalget.og.1.navngivet.medlem.til.vestkreds-

udvalget..De.respektive.kandidater.skal.være.bosiddende.

h.h.v..øst.og.vest.for.Storebælt.

. .-. Lige.år:.4.medlemmer,.heraf.1.navngivet.medlem.til.

østkredsudvalget.og.1.navngivet.medlem.til.vestkredsud-

valget.. De. respektive. kandidater. skal. være. bosiddende.

h.h.v..øst.og.vest.for.Storebælt.

. .2.. 2.pladser.besættes.af.en.årgangsrepræsentant.fra.de.sidste.

2.elevhold.h.h.v..sidste.efterårsskole.og.sidste.forårsskole.
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Adresseliste

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

Kasserer:.Helle.Djernis
Adolph.Steens.Allé.4,.3..sal
1971.Frederiksberg.C.
Tlf..86169073/26149073.
Email:.helledjernis@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Årgangsrepræsentanter:

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

Forår.2006
Lise.Fræhr
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14. august – 15. december 2006
Efterårsskolen ’06

21. oktober 2006
IHS Marathon

11. november 2006
Vestkredsfest

Vi.på.redaktionen.er.meget.interesserede.i.inspi-
ration.og.gode.idéer.til.artikler.og.lægger.vægt.på,.
at.artiklernes.forfattere.og.indhold.spænder.bredt.
og.afspejler.sammensætningen.af.elevforeningens.
medlemmer..Skriv.derfor.gerne.til.os.–.det.er.jer,.
elevskriftet.skal.handle.om.

Har.du.artikler,.billeder.eller.idéer,.kan.de.sen-
des. til. os. via. e-mail:. ihs-redaktionen@hotmail.
com.eller.med.post.–.adresserne.findes.forrest.i.
elevskriftet..

Med venlig hilsen Redaktionen
.

HUSK Fra redaktionen
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