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Først og fremmest 

vil jeg ønske alle 

et rigtig godt nytår. 

Jeg håber, at alle 

er kommet godt i 

gang med 2007 

og har mulighed 

for at komme til 

IHS i løbet af året, 

enten til elevmødet 

eller til et af de mange korte kurser, som skolen 

afholder i år. Et nyt kursus bliver afholdt i uge 

29, og for at det kan få en rigtig god start, har 

elevforeningens bestyrelse valgt at støtte dette 

kursus med yderligere 500 kr., så man i alt får 

1000 kr. i tilskud, hvis man er medlem af elev-

foreningen. Det kan blive et rigtig godt og sjovt 

kursus at være deltager på. (Læs desuden andet 

sted i bladet om dette).

I forbindelse med tidligere forstander Hans 

Jørgen Nielsens død for snart 2 år siden un-

dersøgte jeg, hvor mange af elevforeningens 

medlemmer der havde gået på skolen, inden 

Hans Jørgen stoppede i sommeren 1997 . Det 

var faktisk 2/3 af de ca 1000 medlemmer, vi 

har . Det undrer mig faktisk en del, hvorfor så 

mange af de nyeste elever hurtigt forsvinder 

ud af elevforeningen . Er det fordi vi ikke tilby-

der nok? Eller glemmer man at melde flytning 

og får dermed ikke elevskrift samt girokort 

mere? Eller betyder IHS ikke lige så meget for 

de sidste 10 års elever, som den gør for de 

mange ældre, som stadig holder fast i elevfor-

eningen? I den kommende tid, på bestyrelses-

møder og i arbejdsweekender, vil bestyrelsen 

sammen med repræsentantskabet bruge tid 

og energi på at diskutere dette . Forhåbentligt 

vil dette arbejde medføre, at vi i fremtiden kan 

holde bedre på medlemmerne, så vi får en 

endnu stærkere elevforening . Hvis nogle har 

kommentar eller gode ideer til dette emne, er 

I meget velkomne til at kontakte mig .

IHS var en del af hendes liv
Den 5 . december 2006 døde Else Petersen 

efter længere tids sygdom . Else var skolens 

allerførste tilmeldte elev i 1952 og bevarede 

gennem resten af sit liv kontakten til skolen og 

elevforeningen . Hvert år var det i hvert fald 

sikkert, at Else var til elevmødet i foråret, og 

dette blev hun faktisk ved med frem til 2004, 

hvorefter kræfterne til en hel weekend i Søn-

derborg ikke rakte længere . Ud fra de histo-

rier, som jeg hørte i forbindelse med hendes 

Nielsen afsløret i forbindelse med en lille 

højtidelighed, hvor familien, tidligere kolleger 

samt nuværende medarbejdere var til stede . 

Mindetavlen hænger ved siden af indgangen til 

skolens foredragssal og passer godt ind i det 

nyrenoverede lokale .

Tak til Peter Fabricius
Efter mange år i 

skolens bestyrelse 

som repræsentant 

for elevforeningen 

valgte Peter Fabri-

cius i november at 

trække sig grundet 

stigende arbejds-

pres i hverdagen . 

Peter har gjort en 

meget stor indsats 

for skolen, ikke mindst den vellykkede fond-

søgning og elevforeningen, og det er meget 

ærgerligt, at han stopper i bestyrelsen . Heldig-

vis har vi fundet en rigtig god afløser . Jacob 

Gade (elev i efteråret 2004) blev valgt ind i 

elevforeningens bestyrelse ved generalfor-

samlingen sidste år i maj og blev i december 

valgt til at være en af elevforeningens tre re-

præsentanter i skolens bestyrelse . Godt at få 

noget frisk blod ind i bestyrelsen .

Til jubilarerne!
I løbet af efteråret sendte vi et ekstra brev 

ud til det kommende elevmødes jubilarer 

for at se, om det vil have en effekt på, hvor 

mange jubilarer som dukker op til dette ar-

rangement . Med dette initiativ håber vi, at der 

kan komme mindst lige så mange jubilarer, 

som der var sidste år, hvor flere af årgangene 

havde gjort en stor indsats for at få flest mu-

lige med til weekenden . Umiddelbart ser det 

ud til at være en succes, da mange allerede i 

skrivende stund (omkring nytår) har henvendt 

sig, og der er ligeledes allerede kommet ad-

skillige nye adresser på kommende jubilarer . 

Vi håber, at det fortsætter, og hvis det bliver 

en succes, vil vi hvert år i efteråret ”advare” 

næste års jubilarer om, at de selv bliver nødt 

til at gøre en indsats for at samle flest mulige 

fra den respektive årgang . Man er selvfølgelig 

altid velkommen til at kontakte elevforenin-

gens bestyrelse eller kasserer for at få adres-

ser, selvom man ikke har jubilæum .

Til slut vil jeg minde jer, om at elevmødet i 

år ligger den 11-13 . maj 2007 . Jeg håber, at vi 

kan få et stort og flot elevmøde med mange 

glade, gamle IHS’ere .

Hvis nogle har kommentarer, forslag eller 

lignende til bestyrelsens og repræsentantska-

bets arbejde, er I meget velkomne til at kon-

takte mig .

Jeg håber at se rigtig mange på IHS i løbet 

af året .

Mange hilsner

Peter Sonne

bisættelse den 14 . december i København, var 

det i hvert fald tydeligt, at IHS havde været 

en stor og vigtig del af Elses liv og havde in-

spireret hende til et aktivt liv i gymnastikkens 

verden . I sit testamente har hun givet alt, hun 

ejede, til en nyoprettet fond, som skal støtte 

tidligere elever fra IHS . Har det interesse og 

hvad det præcist indebærer, kan skolen eller 

undertegnede kontaktes .

 

En mindetavle

Lørdag den 4 . november 2006 blev minde-

tavlen for tidligere forstander Hans Jørgen 

Formandsord forår 2007
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I skrivende stund 

er de første vinter-

tegn over os. Sneen 

falder blidt, og den 

frostklare luft fyl-

der lungerne på 

eleverne, Adam og 

forstanderen, når vi 

i fysisk træning løber 

langs vandet ud til 

Fiskerhytten. 60 friske, energiske og glade unge 

mennesker er med på turen, stemningen er god 

bagerst i flokken, og tempoet er højt fremme ved 

Adam og de forreste. Det er tirsdag sidst på ef-

termiddagen, og jeg kigger ud over havet og nyder 

solens farver; jeg nyder hvert eneste skridt.

Forårsskolen startede 7 . januar, og eleverne 

har nu været her i 3 uger; det er gode elever . 

De er motiverede, stiller krav til hinanden og 

lærerne, de vil noget med deres højskoleop-

hold . Vi har lige nu Erling og familie i Tanzania 

med 30 elever fra efterårsskolen 2006 – 15 

af disse elever kommer tilbage til forårsskolen 

som Teambuildere . Den 1 . februar kommer 

der yderligere 15 elever og starter på 2 . pe-

riode – dermed har vi 90 elever med, når vi 

skal på ski i Italien i uge 6 .

Dermed tegner der sig en fortsat svagt 

stigende tendens på elevtallet, lad os krydse 

fingre for, at vi med fortsat hårdt arbejde kan 

fortsætte den tendens . 

Lærerstaben
Vi har i slutningen af 2006 måttet sige farvel 

til Pia Brøgger, der er flyttet over til kæresten 

i København . Der skal her lyde en stor tak til 

Pia for hendes store indsats de sidste 3½ år . 

Mette Gars har vi sendt på barsel, og vi glæ-

der os til at se den lille ny .

Dermed kan vi her i løbet af foråret 2007 

sige goddag til tre nye lærere: Nanna Blank-

schøn, Morten Lund og Ulla Wolff . Jeg ønsker 

dem alle tre velkommen på IHS – du kan læse 

mere om dem her i bladet .

2007
Her i 2007 prøver vi med et nyt koncept 

på seniorområdet . Vores ledige kapacitet på 

K-fløjen gør, at vi kan køre en uges kurser 

sideløbende med de lange forårs- og efter-

årskurser . Anker, Henning og Kjeld prøver 

derfor med fem kurser i løbet af året at få 

os ind på markedet for seniorkurser med 

idrætsligt udgangspunkt . Vi håber, at I i elev-

foreningen vil være med til at bakke op om 

disse nye kurser .

Et andet nyt tiltag i 2007, som jeg gerne vil 

nævne, er skilinjen, der i uge 5 tager afsted til 

Italien med 15 mand . De vil her tage BSI-uddan-

nelsen fra den Norske Skiskole, og i uge 6 vil de 

15 så fungere som instruktører for vores elever . 

Politilinie
Efteråret 2007 kommer til at byde på endnu 

et nyt tiltag, idet vi arbejder på at starte en 

politilinje . Det er Erling, der har bragt politilin-

jen på banen, og han er godt i gang med det 

forberedende arbejde . Vi har fået god respons 

fra det lokale politi; de vil meget gerne bakke 

op om projektet .

Jeg vil gerne runde af med at takke elevfor-

eningen for et fremragende samarbejde i året, 

der er gået . Det er en uvurderlig styrke for os 

her på IHS, at vi har jeres støtte og opbakning . 

Jeg ser allerede frem til arbejdsweekenden i 

marts og til elevmødet i maj måned . Det bli-

ver dejligt at se jer alle sammen igen .

Mange kærlige hilsner

Søren Stein Brinck

Mit navn er Sune 

Roed Andersen, og 

jeg blev ansat på 

IHS fra 1. august 

2006. Jeg har nu 

været i gang nogle 

måneder og synes 

meget godt om je-

res skole; jeg håber, 

det også snart bliver 

min! Det er et utroligt givende job, og det er fedt 

med den energi, som gennemsyrer højskolen. 

Fra mit tidligere job er jeg vant til, at vagtlæ-

reren skal sætte en aktivitet i gang hver aften, 

men her kan jeg knap få et ord indført . Der 

skal jo konkurreres med frisbee-logen, kera-

mik-klubben, Hi-Fi klubben, 2 . langs kageord-

ning og meget andet . Så jeg prøver at hoppe 

med, hvor det er muligt . . . 

Det har jeg i rygsækken
Jeg kommer oprindeligt fra Skivekanten, hvor 

jeg er vokset op med en far, der er eftersko-

lemand; derfor er friskoletanken kommet ind 

med modermælken . Efter gymnasiet valgte jeg 

at tage på højskole i Norge et års tid, hvilket 

jo kaster en kærlighed til vintersport af sig, så 

jeg håber, Peter Lindum og Ole Staun lader 

mig komme med på ski-linien på et tidspunkt . 

Fra Norge gik turen til Århus for at læse idræt, 

videre til København, hvor jeg læste historie, 

og herfra fik jeg job på en anden Sønderjysk 

højskole – Rønshoved . Efter godt to år på lan-

det mente Søren, at det var på tide, jeg kom til 

”storbyen” Sønderborg, og her er jeg så . 

Jeg rejser ikke alene og har taget min kæ-

reste Mette med; hun er civilingeniør og ar-

bejder med softwareudvikling i Augustenborg . 

Sammen har vi Cirkeline på 2 år og er i gang 

med produktionen af nr . to, som kommer 

med storken lige omkring nytår . 

På skolen står jeg for teambuilder-linien sam-

men med Ole Staun . Derudover underviser 

jeg i beachvolley, fodbold, fitness samt psyko-

logi og kommunikation . 

Jeg har hørt, at I er en meget aktiv elevfor-

ening og glæder mig til at møde jer . 

Ses vi? Det tror jeg nok, vi gør 

Sune

Sune Roed AndersenForstanders ord
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De fleste højskoler 

i Danmark har ef-

terhånden indset, 

hvor vigtigt det er 

at markedsføre sig. 

Få har dog taget 

konsekvensen af 

det og ansat en 

informationsmed-

arbejder. Det har 

IHS som bekendt, og jeg er den heldige vinder 

af jobbet, som efter sigende har været længe 

undervejs.

Jeg hedder Karen Mølbæk, er 34 år, gift 

med Poul, mor til Ruben på 1½ år og bosat 

i Høruphav . 

Jeg er uddannet cand .mag . i religionsviden-

skab og psykologi og er nu godt i gang med et 

HD-studium i organisation og ledelse . 

Arbejdsmæssigt har jeg kredset omkring 

IHS i et par år, idet jeg har været ansat hos 

to af IHS’ tidligere leverandører af marke-

tingydelser – først et PR-bureau, dernæst et 

reklamebureau . Udover kommunikation har 

jeg tidligere arbejdet med bl .a . projektledelse, 

fundraising og erhvervsudvikling .  

En særlig størrelse
Jeg har nu været knapt fem måneder i jobbet . 

Det har været en turbulent periode med mas-

ser af arbejde, og jeg har skullet vænne mig 

til, at højskolen også som arbejdsplads er en 

”særlig størrelse” med en udpræget demokra-

tisk kultur, som - på godt og ondt - er meget 

forskellig fra, hvad jeg tidligere har oplevet . 

Jeg er så småt ved at finde hoved og hale i 

arbejdet, og har mange bud på, hvordan mar-

kedsføringen af IHS kan optimeres . I skrivende 

stund er jeg fordybet i at formulere en stor, 

forkromet kommunikationsstrategi – det er 

spændende og nyttigt arbejde, som skal sikre, 

at samtlige medarbejdere får kendskab til IHS’ 

brands og kan bidrage til at kommunikere 

budskaberne ud .

Den idrætslige side
Ja, det er alt sammen meget godt, vil den ty-

piske læser af elevskriftet sikkert tænke, og 

stille sig selv det for ham/hende altafgørende 

spørgsmål: Hvilken sport dyrker hun? Hertil 

må jeg svare: Ingen pt ., da livet med småbørn 

og et HD-studium ikke levner megen tid til 

den slags . Men måske skolens praktiske perso-

nale, som jeg tilhører, skulle forlange ”motion 

på arbejdspladsen” som privilegium ved næste 

lønforhandling… 

Karen Mølbæk

Det er sjovt, som 

nogle oplevelser 

aldrig forlader ens 

hukommelse.

Jeg skriver det 

her fra lærervæ-

relset på IHS, og 

mens mine tanker 

tager mig med i 

billeder rundt på 

skolen, så kan jeg både se og inhalere fanta-

stiske dage i mit liv . Klorvand i næsen, da jeg 

skulle lære en anstændig crawl i svømmehal-

len, windsurfing alt for tæt på bølgebryderne 

og et hul i skolens nye sejl, fest i ”kreativ” og 

efterfølgende brunch med tømmermænd .

Det er faktisk tolv år siden, at jeg selv var 

elev på IHS, men det føles, som om det var 

sidste uge . Fra min stol på lærerværelset med 

udsigt ud over græsset i parken, har jeg ende-

lig indfriet et løfte til mig selv om en dag at 

vende tilbage som lærer på skolen .

Fået kvalifikationer med på vejen
I mellemtiden har jeg haft det sjovt og samtidig 

prøvet på at kvalificere mig til at skulle arbejde 

med nogle af de aktiviteter, som IHS tilbyder .

Jeg startede som skiinstruktør i nogle sæ-

soner i Østrig og læste undervejs på verdens 

sjoveste idrætsstudie i Odense, hvor jeg be-

stræbte mig på at prøve kræfter med de mær-

keligste sportsgrene . For tænk nu hvis det en 

dag blev besluttet, at jeg skulle undervise i for 

eksempel kajakpolo eller bølgesurfing, så ville 

jeg gerne undervise i det . Det har været sjovt 

at lære, og nu kan jeg bruge det, mens jeg 

leger videre med motiverede elever på høj-

skolen . Perfekt!

På skolen er jeg ansvarlig for fitnesslinien, 

efter at Pia Brøgger fandt sin Mikkel og drog 

til København . Det er planen, at jeg skal un-

dervise i journalistik, indtil varmen og foråret 

spreder sig over IHS-parken og resten af Søn-

derjylland, så vi kan komme udenfor på van-

det, på græsset og i sandet .

Lærerne kan huske mig
Jeg har hele tiden vidst, at IHS har været i mit 

blod, siden jeg selv var elev hernede i 1994 . 

Og det er rart at finde ud af, at mit blod også 

stadig løber i skolens årer, når jeg kigger på 

billederne på væggene og snakker med mine 

”gamle” lærere, Henning og Anker, der stadig 

kan huske mig . Og Lisbeths smil i receptionen, 

der bød mig velkommen med et skræmmen-

de præcist bud på, hvem jeg var kæreste med, 

da jeg forlod skolen, efter at sommerskolen 

1994 var slut . Har hun fotografisk hukom-

melse, eller kan hun bare godt lide sladder? 

Det vil jeg finde ud af .

Men til dig, der læser det her som tidligere 

elev . Kig forbi hernede . Jeg vil vædde med, at 

du også har blandet blod med IHS .

Morten Lund, tidligere elev og ny lærer på IHS

Karen Mølbæk Morten Lund

Profil:

Morten Lund

Alder: 34

Uddannelse: Bachelor i Idræt og Sund-

hed fra Syddansk Universitet, Friluftsliv 

fra Norges Idrætshøjskole, Journalist

Nuværende og mulige fag: Fitness, jour-

nalistik, svømning/livredning, friluftsliv/ad-

venture, mountainbike, surf, ski m .m .

Kæreste: Tina – bor pt . i Østrig, hvor hun 

står på ski

Bor: I et af skolens huse

Elev på IHS i 1994

Startet som lærer i januar 2007
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Et af de nye ansig-

ter i lærerstaben på 

IHS i foråret 2007 

bliver mig – Ulla 

Wolff!! En helt al-

mindelig fynbo, som 

ser frem til at give 

IHS og kommende 

elever lige så me-

get, som IHS gen-

nem de sidste mange år har givet mig. 

I ’93/’94 var jeg selv elev på skolen . En tid 

jeg aldrig glemmer, da den havde stor indfly-

delse på mit valg af uddannelse gennem de 

næste mange år .  Siden har jeg undervist på 

somrenes familiekursus, fungeret som timelæ-

rer på aerobiclinien i efteråret 2003, og været 

ansat i et vikariat i efteråret 2004 . Herudover 

har jeg deltaget og været hjælper på somre-

nes dansekurser . 

Undervise i sine interesseområder
Mine undervisningsområder bliver aerobic, 

showdans, fitness, svømning og sundhed . Min 

baggrund herfor er udover lærereksamen og 

et bifag i idræt, at jeg gennem mit liv har haft 

tre store lidenskaber indenfor idrættens ver-

den nemlig: Fitness (aerobic, spinning, styrke-

træning), basketball og svømning . Her har jeg 

fungeret som både udøver og træner/instruk-

tør . Det skal dog også lige nævnes, at jeg gen-

nem flere år har interesseret mig for sundhed 

– specielt kropskultur og kost/ernæring . 

Tænk jer – jeg skal undervise i interesse-

områder! 

IHS – Sønderborg 

Idrætshøjskole, her 

har jeg haft min 

ugentlige gang i 

mange år og følt 

mig godt hjemme 

i rammerne. Det 

er en skole, der i 

lokalområdet bliver 

brugt af mange 

mennesker og derfor en skole, vi alle kender til. 

Så da Søren ringede og spurgte, om jeg kunne 

tænke mig at komme til samtale, var det ikke en 

svær beslutning for mig at tage.

Oprindeligt er jeg uddannet kontorassistent 

i reklame og marketingsafdelingen hos Cormall, 

en lokal landbrugsmaskinfabrik . Her var jeg an-

sat i 4 år, hvor jeg bl .a . var et år i Randers og 

derefter udstationeret i England . I 1995 søgte 

jeg ind på lærerseminariet i Haderslev . Her 

blev jeg færdig i sommeren 1998 med engelsk 

og biologi som liniefag . Grunden til, at jeg ikke 

valgte idræt var, at jeg følte mig godt klædt på 

til at undervise i faget qua mit eget højskoleop-

hold på Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1990 og 

mine erfaringer fra mange år i gymnastikverde-

nen . Jeg har siden sommeren 2001 været ansat 

på Sundeved Ungdomsskole – en grundtvigsk 

efterskole nær Åbenrå med 111 elever . 

Privat er jeg gift med Jan på 7 . år . Sammen 

har vi tre børn – Sidsel på 8 år, Fie på 6 år og 

Simon på 2 år .  Vi bor i Sønderborg og har 

høns, kaniner og hest – ja, alt en børnefamilie 

nu får skrabet sammen .

Gymnastikpige til IHS
Som I kan se, er min baggrund meget i gym-

nastikverdenen, hvor jeg har været involveret 

i DGI-arbejde både på egnsplan, men også på 

Amtsniveau . Jeg har siddet i internationalt ud-

valg i en årrække, faktisk sammen med Erling 

Joensen . Jeg har også været involveret i Pige-

udvalget, som er et udvalg, der arbejder med 

udviklingen af pigegymnastik - alderen 8-14 år . 

Derudover har jeg været instruktør for junior-

holdet, aspirantholdet, afterrep-holdet (25+) i 

Sønderborg Egnen . Jeg var instruktør for DGI 

Sønderjyllands juniorgymnaster ved lands-

stævnet i Svendborg og for DGI Sønderjyl-

lands unge piger i Silkeborg . Så helt sikkert er 

gymnastikken min stærke side . Men inden for 

gymnastikken får vi jo mange inputs fra forskel-

lige bevægeformer . Vi får megen inspiration fra 

danse som funk, hip-hop, jazz, showdance, in-

spiration fra aerobic og forskellige kampsport, 

som capoeira, og internationale danseformer 

som salsa og afrikanske danse . En bred vifte af 

alt muligt sjov med kroppen . 

Det, jeg er ansat til på IHS, er at gøre pige-

siden af højskolefagene bredere . Vi har mange 

boldspil og friluftstilbud, som er super og rig-

tigt fede, og med showdance-faget bliver der 

mulighed for at prøve kræfter med noget helt 

andet . Et fag, der bliver lidt mere ”piget” uden 

af blive pivet! 

Jeg er også en pige, der elsker at være i gang 

udendørs og håber selvfølgelig derfor, at jeg 

kan komme med på out-door fagene .

Derudover skal jeg selvfølgelig også på de-

batfagene – det bliver nogle, der er gengangere 

fra tidligere år, men også nogle nye, vi skal til at 

arbejde lidt konkret på . 

Jeg er ikke ansat på fuldtid, da jeg også gerne 

vil være noget for mine børn, så længe de er 

små og har brug for mig endnu .

Jeg glæder mig til at starte på IHS og til at hilse 

på jer gamle elever til elevmødet .

Nanna

Ulla Wolff Nanna Blankschøn
Nu skal et højskoleophold jo ikke kun må-

les og vejes ud fra kundskaber og færdighe-

der . Det at være på højskole er for mig også 

tiden til refleksion over og perspektivering af 

eget liv . Hvad er det, jeg vil? Hvilke muligheder 

har jeg? At turde leve i nuet, og tro på, at det 

man gør, er det rigtige! At leve! Det er, hvad 

højskolelivet er! Et fællesskab med utallige mu-

ligheder!

Glæder mig til at møde jer alle!!

Ulla Wolff



Efter en mindre pause fra de store festarran-
gementer var østkredsen nu igen på banen. 
Denne gang var det curlingbanen, som skulle 
betrædes af ca. 45 Bambi-lignende deltagere. 
Iført glide-sål og kost blev alle sendt hen 
over isen i Kastrup Curlinghal til en lille prø-
vetur, inden de fem instruktører forklarede 
spillets regler.

Der blev ”weeee’et” og 
fejet til den store guld-
medalje i et par timer, 
og der blev spottet helt 
nye glide-metoder, hvor 
hverken hænder eller 
fødder rørte isen (umid-
delbart var disse meto-
der ikke godkendt til OL, 
men mon ikke de kan 
indføres – i det mindste 
vil underholdningsværdi-
en i den grad forøges!).

Med bus, cykel eller bil gik turen derefter 
til Rigshospitalets kollegium, hvor et vinter-
pyntet festlokale udgjorde rammerne for 
aftenens fest.   

Til Gramsespektrums sang ”Vi kaster med sten og fejer med koste” blev maden 
indtaget, inden dansegulvet fyldtes med glade IHS’ere. 

Oprydningen søndag formiddag var overstået på rekordtid, og især fejningen af 
festlokalet var i særklasse! 

Tak for en rigtig god dag – vi ses til næste IHS-arrangement!

Nina Lærke Belt, Efterår ’03

Østkredsen på glatis...
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14 Vi er et par IHS’ere, der mødes hver den først 

kommende torsdag i måneden i Odense. 

– men vi vil så gerne se nogle flere.

Derfor opfordrer vi dig og dem du kender 

fra IHS til a
t kigge forbi til e

n kop kaffe, en 

enkelt pils eller flere. 

– vi mødes kl. 21:00 på Alibi ved 

Brandst klædefabrik.

(Brandts Passage 37, 5100 Odense C) 

– men må advare om, at dette kan være stærkt 

vanedannende.

Håber på at se en masse kendte og knap så kendte 

ansigter de næste mange, mange, mange… gange.  

Med venlig hilsen

Kristian Munksgård, 

Karen Dalgaard og Signe Hede

Med kirurgisk præcision var alt planlagt og gen-

nemført ned til mindste detalje; ankomsttider på 

banegården var koordineret med lejet bus, der 

var tørvejr, når vi var udenfor, og regnvejr mens 

vi havde læ, ekstra kugler til paintball og øl til os 

der bare ville se på under ”human fuzzball”.

Det er naturligvis vestkredsfesten i Odense 

den 11/11-06, der er tale om… !

Der var trommet folk sammen både fra øst 

og vest og fra det østlige vest . Ikke så mange 

– ca . 35 – men det var gode folk, og så bety-

der antal jo ikke så meget . Og vanen tro har 

en masse folk været i gang for at planlægge 

denne hyggelige dag .

Egentligt skulle man ikke tro, at vi kunne li’ 

hinanden . Eller også sker der bare noget med 

folk, når de får et våben i hånden – også selv-

om det ikke skyder med krudt, men med luft, 

og selv om kuglerne ikke går igennem huden, 

men splatter ud til en gul plet på tøjet . Beskyt-

telsesmaskerne duggede til under den heftige 

vejrtrækning, albuerne blev blå af at kaste sig 

i skjul bag de forrevne planker, og adskillige 

mørkerøde mærker på størrelse med fem-

kroner kunne ses på de blege kroppe under 

bruseren . Og alligevel smiler man i hele hove-

det… Skræmmende . Og befriende .

Efter det velfortjente og tiltrængte bad kunne 

vi atter sætte os i bussen og køre til festlo-

kalet . Her skulle en kort oppyntningsindsats 

hurtigt gøre et ordinært lokale til den hygge-

lige ramme om en lækker middag med vin og 

eksotiske drinks - så eksotisk det nu kan være 

at være opkaldt efter Claus Jordan… Og sam-

me lokale kunne vanen tro også omdannes 

til sovesal uden de store anstrengelser . Langt 

de fleste sov en tryg søvn, mens festen kørte 

videre for enkelte andre . Ikke et øjeblik veg vi 

fra vores post; troligt vågede vi over de små 

sovende skønheder – helt indtil morgenma-

den blev serveret . Fuld valuta for pengene…

Eneste ulempe ved dette arrangement er, 

at det sætter frygtindgydende høje standarder 

for efterfølgende øst- og vestkredsfester .

Tak fordi I er med til at sætte stangen højt!

Mvh. Jens Chr. Vølver, forår/efterår ’03

Opfordring til Odensefolket!! Den weekend i november blev faktisk ”a day to remember”

Odense er 
på Fyn
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Som mange af jer sikkert allerede ved, valgte jeg pr. 1. 
januar 2007 at opsige min stilling på IHS. Det var en 
meget svær beslutning, som kostede søvnløse nætter 
og tårer. Men pendlertilværelsen er jo ikke holdbar i 
længden, så nu har jeg valgt at flytte tilbage til Kø-
benhavn i en andelslejlighed på Amager. Jeg er flyttet 
sammen med min kæreste, Mikkel, og nyder meget 
at være tættere på ham, mine venner, veninder og 
familie igen.  

Trods alle goderne ved København er prisen 
høj. Jeg savner udsigten fra mit vindue med rå-
dyrene og fasanerne i haven. Den er nu skiftet ud 
med rotter i baggården! Løberuterne langs vandet 
ned til fiskerhytten og rundt i Sønderskoven er nu 
omdirigeret til løbeture rundt om de københavn-
ske søer eller rundt om voldene ved Christiania 
med lyden af tæt trafik som soundtrack. Derud-
over har jeg taget afsked med mit dejlige hus, min 
el-markise, min naturskønne have og masser af 
kvadratmeter - til fordel for en lejlighed på Ama’r! 
Det kan være lidt svært at forstå…

Værdifuld cocktail
Jeg har haft tre uforglemmelige år på IHS og er 
blevet mange erfaringer og oplevelser rigere siden 
mit første hold i foråret ’04. Det har været utroligt 
berigende at være omgivet af så mange dejlige 
unge mennesker, som står midt i sådan et spæn-
dende sted i livet, hvor mange ting finder sted. 
Det har været en gave at følge med i de enkelte 
elevers udvikling - menneskeligt, socialt og fag-
ligt. Samtidig er jeg kommet tæt på rigtig mange 
dejlige mennesker.  

Jeg har set venskaber blomstre, og jeg har set 
dem, der har haft det svært, opleve glæde og an-
dre sider af livet, som de ikke før har kendt til. Det 
har været uvurderligt at opleve et fællesskab, der 
rykkede så meget – og at møde elever fra forskel-
lige kulturer og samtidig få indsigt i disse. Jeg har 
hver dag oplevet så megen taknemmelighed, 
glæde og begejstring ved at undervise i fag, jeg 
brænder for - sammen med fantastiske kolleger. 
Det er bare den cocktail af værdier, som indgår i 
jobbet som højskolelærer på IHS.

 

“5-6-7-8”
Det er svært at fremhæve nogle oplevelser frem 
for andre, men jeg prøver alligevel. Jeg har væ-
ret glad for alle mine timer i spejlsalen - aerobic, 
showdance og ikke mindst Thai Bo. Det har været 
berigende at følge elevernes udvikling i instruk-
tøruddannelsen i aerobic, og jeg har fået sendt 
rigtig mange dygtige instruktører af sted. Det har 
også været udfordrende og spændende at udvikle 
og tilføre nye fag til IHS, heriblandt TBU (Træning, 
Bevægelse og Undervisningslære) - et studiefor-
beredende fag til idræts- og fysioterapeutstudiet. 
Der er nu blevet etableret et godt samarbejde med 
landets idræts- og fysioterapeutstudier, som har 
givet eleverne mulighed for et større kendskab til 
studierne. Det har været en fed oplevelse at vi-
dereformidle min egen glæde ved uddannelserne 
til eleverne og opleve, at flere tidligere elever al-
lerede er blevet optaget på de forskellige studier. 
Godt gået!

Ud i det blå med IHS
Rejserne om efteråret til La Santa, skiturene i 
foråret og specialedagene med showdance til 
Hamborg, Flensborg og København. Jeg har 
skam været rundt omkring med IHS, og det har 
alt sammen været nogle fede oplevelser. Det er et 
privilegium at have sådan nogle oplevelser med 
kolleger og elever – også uden for ”osteklokken”. 

De dejlige omgivelser, man konstant er omgi-
vet af i Sønderborg, indbød til masser af løbetræ-
ning, så da jeg ankom til skolen i foråret ’04, satte 
jeg mig et mål. Inden jeg forlod IHS, ville jeg gen-
nemføre et maratonløb! Det nåede jeg sammen 
med to seje elever, Sofie og Simon (teambuildere 
- efterår ’06), ved Berlin Maraton 2006. Endnu en 
ubeskrivelig oplevelse!

IHS performanceshow 2006, som jeg stod for 
sammen med min dejlige kollega og veninde 
Mette Gars, var også en fantastisk oplevelse. Ele-
verne fremviste bl.a. showet til landsstævnet i 
Haderslev og for alle gæsterne på La Santa. Der 
blev virkelig danset og sunget igennem til tak-

terne af Melodi Grand Prix–medley’et. Eleverne 
fyrede den i den grad af og udstrålede så megen 
glæde og begejstring, at det fik tårerne frem hos 
de fleste.

Mere end noget andet vil jeg dog savne daglig-
dagen på IHS med morgensamlinger, skolemøder, 
fællesaftener, fester, famile- og gæsteweekender. 

Vi ses på IHS
Jeg vil heller aldrig glemme mit første elev-
møde. Det var helt specielt at møde så mange 
tidligere IHS’ere, hvis hjerter rummer en særlig 
plads til stedet. At mærke den opbakning og 
glæde ved IHS rørte mig meget og understre-
gede med det samme betydningen af stedet. 
Heldigvis ved jeg, at jeg kommer til at se mange 
af jer til det næste elevmøde d. 11-13. maj og 
til mange elevmøder i årene, der kommer. Jeg 
håber, at jeg altid vil have tilknytning til skolen, 
selvom afstanden er blevet større. 

Indtil videre har jeg en aftale om at holde 
foredrag om ernæring og sundhed i foråret 
’07, og jeg kommer også og underviser på to 
af Ankers dansekurser. Ikke mindst skal jeg 
nu dyrke og pleje de fantastiske venskaber, 
der er opstået i løbet af de tre år, jeg har væ-
ret i Sønderborg. Jeg har fået en ubeskrivelig 
kærlig afsked fra mine kære kolleger, som be-
tyder meget for mig. Det varmer stadig langt 
ind i hjertet på mig. Endnu engang tak for 
det!

Tusind tak til alle jer, som har været med til at gøre 
mine tre år på IHS uforglemmelige!

Pia 

PS. Min nye mailadresse er pia.broegger@
gmail.com, hvis nogen får lyst til at sende mig 

en hilsen.

T R E  U F O R G L E M M E L I G E  Å R  P Å  I H S
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Der var engang en gang – ikke en af dem man går 

ind i – men mere et ”NOGET”, der sker i forbin-

delse med historier/fortællinger man går og møder, 

kommer i tanker om og så prøver at formulere.

Der er nogle, der siger, at historier tager 

deres udgangspunkt i sanserne . Du må obser-

vere . Men kan de ikke lige så godt komme 

indefra – fra fantasien? Men, vil du nok sige, 

fantasien kan kun stimuleres, fordi man engang 

har sanset og derved har skabt mulighed for 

at reflektere!  

Men det, der gælder, må du vel selv om!
Det er noget af det, historien her også drejer 

sig om . Er fortællingen fx om asteroider og 

stjerneskud, der er observeret, kortlagt etc ., 

bliver det en sansernes historie, der bl .a . for-

holder sig til det registrerbare, det videnska-

ben vist nok henholder sig til .

Er asteroiderne og stjerneskuddets historie 

derimod udtrykt som en forundring over ek-

sistens, så bliver det sanselighedens fortælling 

– poesien!

Jeg er ikke mere så god til fagbøger, det 

rationelle, kun lige når jeg skal regne ud, om 

jeg i golf har forbedret mit handicap eller har 

matchet Ivans spil: Så bliver der talt! 

Men sådan i al almindelighed smådrømmer 

jeg om tilværelsens forunderlighed og undrer 

mig tit over, at jeg kan have det så godt, selv 

om jeg har fået en kronisk sygdom, der ikke 

kan helbredes, og som kan være yderst ge-

nerende . Det er vel, som det udtrykkes, ikke 

et spørgsmål om hvordan man har det; men 

hvordan man ta´r det! 

Værdier
Så ind imellem kan det være godt ikke at 

tænke for meget over tingene, men give 

”almindeligheder” værdi, hvorved spadsere-

ture, cykling, badning har værdien i sig selv, såvel som nydelsen ved at rulle genuaen ud 

på mit lille sejlskiv . Da undres jeg hver gang, 

over den undren jeg får ved mødet mellem 

vind – sejl – ror .

Fysisk udfoldelse har altid været til stor glæ-

de for mig, og min verden har da også gen-

nemgående været præget af idrætslig mang-

foldighed, både hvad egen udfoldelse angår og 

det organisatoriske .  I idrætten har jeg knyttet 

gode venskaber og været utrolig heldig med 

at kunne udøve det som et erhverv, hvor der 

i perioder stort set ingen forskel var mellem 

højskolearbejdet og det frivillige foreningsliv . 

Det skete især, når elever gik helhjertet ind i 

det lokale klubarbejde med højskoleenergiens 

drivkraft og humør .

Hvordan vælger man en bog
Mens jeg var ved højskolen, blev en bog næ-

sten altid vurderet ud fra dens nytteværdi i 

højskolemæssig sammenhæng . Nu kan jeg 

vælge en bog til ren fornøjelse, selv om det 

selvfølgelig er rart nok at have mødt utilitaris-

mens skæve logik .

Til sidst en lille overraskelse også for mig 

selv: Deltog i efteråret på aftenskole i stenhug-

ning, og begge hænder er hele endnu!

Det er ikke sikkert, at jeg nåede historien 

denne GANG; men en lille fortælling blev det 

vel til . Hermed en hilsen til jer, der har følt 

sig knyttet til IHS og kan huske! Og så et rig-

tig godt 2007, hvor du forhåbentlig får gang 

i den!

Hilsen Niels Worm.

Dec. 2006.

Eftertænding
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”Hvad er formålet med at gå på højskole?”, 

bliver jeg spurgt en torsdag aften. Spørgsmålet 

kommer fra en næsten færdiguddannet pilot, der 

har brugt de sidste fem år af sit liv i Flyvevåbnet. 

Jeg er lige ved at komme med den sædvanlige 

historie om min egen tid på IHS, om masser af 

idræt, gode venner, vilde fester, turene til La Santa 

og Norge. Men så slår det mig, at det ikke var 

det, han spurgte om.

Ovenstående var muligvis de bærende ar-

gumenter for, at jeg tog af sted til IHS den dag 

i august for fem år siden . Men er det i virkelig-

heden så enkelt? Var dét det eneste resultat af 

ti måneder ved Flensborg Fjord?

Det var bestemt en stor del af 

det . Men jeg håber bestemt også 

på, at de ti måneder har gjort, 

at jeg forlod højskolen som 

en ændret person med ud-

videde horisonter .

En IHS’er
Når jeg ser mig 

omkring i min ven-

nekreds af gamle 

elever fra diverse 

højskoler, er der en 

del fællestræk . De er alle socialt kompetente 

mennesker, der fungerer godt i grupper . De 

fleste har en veludviklet kritisk sans og et fast 

greb om deres egne idéer og holdninger . Ho-

vedparten af dem er målrettede, når det kom-

mer til deres uddannelse . Alle disse ting vil jeg 

gerne tilskrive tiden på danske højskoler .

For dem, som for mig, har højskolen be-

stemt fungeret som et kreativt frirum, et 

break fra den virkelige verdens ræs med eksa-

menspres og lønslaveri . Men mere vigtigt har 

højskolen været et sted, hvor vi har udviklet 

os personligt og lært lidt om livet . En dannel-

sesinstitution .

Kompetencer, kompetencer...
Men der er nogen, der mener, at det ikke er 

nok . På de danske højskoler bliver der i disse 

år ført en endeløs diskussion om kompeten-

cer, kompetencegivende uddannelse og hvor-

vidt man skal udbyde fag, man kan ’få papir på .’ 

Overvejelserne om at udbyde HF-enkeltfag, 

studieforberedende kurser og andre fag, man 

kan ’bruge til noget’, er at finde på langt de 

fleste højskoler .

På Idrætshøjskolen i Sønderborg er man 

også så småt begyndt at tænke i de baner . I 

flere år har det været muligt at forlade IHS 

med kursusbevis fra Dansk Sportsklatrer 

Union, duelighedsbevis til sejlbåd, skiinstruk-

tørbevis og diverse trænerkurser . Som oftest 

tænkt som noget, der kan bruges i sammen-

hæng med personlig fritid eller engagement i 

idrætsforeningerne .

Det nye tiltag er, at man f .eks . kan få en di-

plomeret massøruddannelse, eller gennem et 

specifikt fag kan få lov at smage på den fysio-

logi, der senere vil følge på idræts-, medicin- 

eller fysioterapeutstudiet .

Her går Højskolen fra at være føromtalte 

dannelsesinstitution til at være et sted, hvor 

man delvist er for at opnå noget ganske be-

stemt .

Udviklingen
Der er to grunde til, at denne udvikling finder 

sted på de danske højskoler . For det første 

er det en helt naturlig følge af den 

økonomiske krise, de fleste høj-

skoler befinder sig i pga . dalende 

elevtal . Højskolerne ser sig om 

efter nye måder at profilere sig 

på, nye tilbud til potentielle elever 

og nye nicher hvor kun de kan til-

byde deres produkt . Dette er både naturligt 

og til en hvis grad sundt .

Den anden, og for den traditionelle høj-

skole mere alvorlige grund, er, at højskolerne 

fra politisk side er under massivt pres for at 

ændre sig og ’følge med tiden .’

Den siddende borgerlige regering vil have 

de unge hurtigere gennem uddannelsessyste-

met . Man får 1000 kr . mindre i SU, hvis man 

ikke starter på en videregående uddannelse 

inden for to år efter afsluttet studentereksa-

men . Muligheden for at blive optaget på et 

studie via kvote 2 er afskaffet fra 2007 . Der 

er lavet regler om, at studievejledere ikke må 

henvise til eller anbefale højskolerne . Alt sam-

men noget der er med til at underminere høj-

skolernes eksistensgrundlag . 

Karakterens dominans
Det bunder i den nuværende borgerlige tids-

ånd, hvor alt skal kunne måles og vejes for 

at have værdi . Eksemplificeret ved afskaffelsen 

af Kvote 2-systemet, der gav mulighed for at 

kunne samle point gennem erhvervsarbejde, 

aftjent værnepligt, udlands- eller højskoleop-

hold, og på den måde få adgang til studier 

hvortil karaktergennemsnittet tidligere ikke 

rakte . Regeringen lader til at mene, at det 

eneste, der kan give succes for en studerende, 

er et højt gennemsnit . Ungdommen skal ikke 

spilde sin tid med at sidde i rundkredse og 

spille guitar .

Undervisningsministeren
Højskolen som sådan er der iføl-

ge undervisningsminister Bertel 

Haarder ikke noget galt med . Men 

han finder det overraskende, at 

”tusinder af unge mennesker betaler af deres 

opsparede midler for at komme på skolerne 

uden nogen konkret belønning i form af kom-

petencer .”

Bertel Haarder mener tydeligvis, at det 

er spild af tid at tage på højskole, hvis man 

ikke får et bevis for,  at ”nu kan man noget”. 

Troen på den almene dannelse er åbenbart 

ikke stor hos undervisningsministeren . Dette 

er lidt overraskende i betragtning af, at Bertel 

Haarder faktisk er opvokset i et højskolemiljø, 

og gerne fører sig frem som en grundtvigiansk 

ven af de danske højskoler .

Bertel Haarders definition på en kompe-

tence er åbenbart noget, man kan bruge til 

noget senere . Noget man har papir på . Nuti-

Måles, 
vejes 

og 
puttes 

i kasser! 

kompetencer udvikling karakter Ministeren
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skole, er mindst lige så værdifulde som dem, 

man kan få papir på så mange andre steder .

Jeg vil gerne opfordre IHS’ forstander Søren 

Stein Brinck, lærerkollegiet, skolens bestyrelse 

og alle jer gamle elever til at overveje, hvad 

det er, vi vil med IHS .

Jeg siger ikke, at der kun er én rigtig løsning, 

og de økonomiske realiteter må man natur-

ligvis overveje .

Men inden vi nu ofrer alle gamle værdier på 

kompetencernes og fornyelsens alter, må det 

være på plads med refleksion og diskussion .

Jørgen Carlsen citat
Jeg vil gerne slutte dette indlæg med et citat 

hentet fra en kronik i Jyllandsposten d . 11 . maj 

2006, skrevet af Jørgen Carlsen der er for-

stander på Testrup Højskole:

”Begrebet livsmuligheder er for mig at se lige 

præcis højskolens modsvar til tidens monomane 

fokusering på ’beregning, forstand og foragt.’ I tide 

og utide satses der nu til dags på kompetencer, 

kompetenceudvikling, benchmarking, tests, eva-

luering til lands, til vands og i luften. Men vort 

liv er ikke lagt an på, at vi skal magte alt her 

Sidder du en mørk vinter aften og keder dig, og kommer du til at 
mindes den fede elevweekend, du var til i maj, så kan elevforeningen 
nu hjælpe dig med at mindes . Vores nye hjemmeside rummer et 
galleri med billeder fra de seneste elevmøder, kredsarrangementer 
samt andre aktiviteter som elevforeningen står for . Derudover kan 
den også hjælpe med planlægningen, så du sikrer dig, at du kan del-
tage i det kommende elevmøde, for i funktionen ”kalender” vil der 
være oprettet kommende arrangementer, så du kan få sat et kryds 
i din egen kalender .
Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev og således modtage 
invitationer til højskolens arrangementer og nyheder direkte i din 
indbakke .
En anden vigtig funktion for hjemmesiden er, at adresseændringer 
nu kan foretages her – På denne måde gør vi det lettere for dig at 
ændre din adresse, så du forsat er medlem af elevforeningen og 
modtager vores fede elevskrift 2 gange om året . 
Men dette er bare en del af den nye side, så kom forbi www .ihselev .
dk og se vores nye hjemmeside . 
Til konstant overvågning af hjemmesiden vil der i repræsentantska-
bet være udnævnt to webredaktører, hvis jobbeskrivelse er at holde 
dig opdateret!

Måles, vejes og puttes i kasser - højskole, dannelse og uddan-
nelse

dens unge skal måles, vejes og puttes i kasser .

Denne meget snævre definition af kompe-

tencer tager altså kun hensyn til faglige kom-

petencer, og vel og mærke kun hvis de kan 

dokumenteres med et eksamensbevis . Sociale 

og personlige kompetencer lader det ikke til, 

at undervisningsministeren lægger specielt 

stor vægt på .

Klassisk eller kompetencegivende højskole?
Som højskole er det helt logisk nødvendigt 

at have et svar til denne herskende tidsånd . 

Er det muligt at kombinere dannelse og ud-

dannelse? Skal man acceptere, at tiden er lø-

bet fra den klassiske højskole og kaste sig ud 

i kompetencegivende uddannelse? Mit eget 

korte svar vil være nej .

Som jeg ser det, er der med det store pres 

på den moderne ungdom et endnu større 

behov end tidligere for et frirum fra kompe-

tenceræset, fra kravene om at blive hurtigt 

færdige med en uddannelse og begynde at 

bidrage til samfundsøkonomien . Lad dog de 

unge mennesker stå lidt på stationen og tæn-

ke over livet, mens karrieretoget buldrer forbi . 

Der skal nok komme et nyt et år senere . De 

papirløse kompetencer, man kan få på en høj-

citatKlassisk/kompetence

i tilværelsen. Visse ting kan man ikke med sin 

forstand finde ud af, men med sit liv finde ind til: 

Hengivelsen, drømmen, kærligheden, taknemme-

ligheden, glæden og begejstringen. Eller sagt på 

en anden måde: Et menneske er andet og mere 

end en omvandrende kompetenceprofil.”

Af Anders Lærke Moesby, efterår ’01 / forår ’02, 

medlem af Elevforeningens bestyrelse.

a. l. moesby
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Festen, hyggen og mødet mellem ca. 40 fra efterårsskolen og ca. 20 fra repræsentantskabet startede 
sidst på eftermiddagen d. 29. december. Denne dag blev der hygget, snakket og drukket et par øl.

Lørdag blev skolens faciliteter som svømmehallen, Frihedshallen og Idrætssalen udnyttet til sports-
aktiviteter, og om aftenen gik den helt store battle med aviskugler i gang. Bagefter var der stille og 
rolig caféstemning, hvor vi ladede op til dagen efter, hvor den helt store fest skulle afholdes. Tøjet var 
strøget, hatten fundet frem, maden bestilt, raketterne købt og opgaverne delt ud. Alt var klappet og 
klart til nytårsbraget, som selvfølgelig startede i Foredragssalen med at høre Dronningens nytårstale.

Det var en super aften med gode musikalske underholdningsindslag og god mad, og der blev snak-
ket og grint til den lyse morgen, hvor oprydningen skulle klares. Herefter var det farvel og på gensyn, 
for det er da helt sikkert en succes, som skal gentages, og der var knyttet nye bekendtskaber – for 
noget af det bedste ved weekenden var at opleve den kemi, der var i repræsentantskabet, selv om de 
var fra flere forskellige årgange. For bare man har gået på IHS, så kender man til den rette ånd om 
sammenhold og nydelse af hinandens selskab, og IHS var den perfekte ramme til weekenden, da skolen 
rummer så mange minder for hver gammel IHS-elev – så mange tak for lån af skolen og på gensyn!

Lise Fræhr
Elev foråret ’06 og efteråret ’06

Der findes mange forskellige traditioner for hvordan man holder nytår, men i år 2005 startede skolens repræsentantskab en ny tradition, som hed nytårsaften 
på IHS. Så da jeg den 16. december stoppede på IHS efter et år i højskolens tegn, var det ikke helt så svært at sige farvel, som det kunne have været, da 
jeg vidste, der ventede en nytårsfest forude.

Idrætshøjskolens lange kurser for unge, idrætsinte-

resserede elever er fortsat krumtappen i IHS’ virke. 

Sådan er det nu, og forhåbentlig også i fremtiden.

Det er nu ca . 20 år siden, vi havde det før-

ste ugekursus . Det var et familiekursus med 

Hans Jørgen Nielsen som forstander og kur-

susleder . I flere år var der kun det ene ugekur-

sus . Fra starten af 1990erne udvidede vi antal-

let af korte kurser med et volleykursus og et 

dansekursus . Senere kom andre tilbud til . Indtil 

for få år siden kun i sommerferien, hvor vi ikke 

havde unge elever . Med faldende elevtal og 

renovering af kursusfløjen blev det muligt at 

udbyde både korte og lange kurser på samme 

tid . Den nyrenoverede kursusfløj fik på ny den 

status, som den var tiltænkt fra starten .

Mere tid til ugekurser
Fra 1 . januar 2007 er min ansættelse ændret, 

således at jeg skal bruge den ene halvdel af 

min arbejdstid som lærer på de lange kurser 

og den anden halvdel til at gennemføre uge-

kurser – primært inden for dans og senio-

ridræt . Det er en spændende, ny udfordring, 

som jeg med glæde har taget imod .

Vi har netop afsluttet et operakursus med 

Bjarne Holm (tidligere IHS-elev) som kursus-

leder og Erling og undertegnede som tilknyt-

tede højskolelærere . Kurset havde 40 delta-

gere, så både K- og S-fløjen var helt optaget . 

Kursisterne kom fra et spændende og ander-

ledes miljø . Programmet stod på foredrag om 

opera og to koncerter i operaen i Hamborg . 

Desuden var der foredrag om Sønderjyllands 

historie og sightseeing i omegnen .

Idræt og livskvalitet
Vi er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på 

sommerens kursuskataloger, der indeholder 

24 forskellige ugekurser . Som noget nyt vil 

vi udbyde seniorkurser . I den forbindelse har 

Henning Lager og jeg udviklet et koncept, som, 

vi håber og tror, vil vække interesse og blive et 

godt tilbud til de mange seniorer i 60-70 års 

alderen, der gerne vil holde sig i form for der-

ved at forbedre deres livskvalitet . Som led i 

vores forarbejde har vi bl .a . konsulteret andre 

højskoler, der har seniorkurser . De pointerer, 

at deres kursister er fagligt interesserede og 

ikke vil spises af med let underholdning .

Da IHS’ kernekompetence er undervisning 

i idræt er titlerne på vores seniorkurser - ikke 

overraskende - blevet: ”Idræt og livskvalitet”, 

”Idræt og oplevelse” samt ”Motion og kultur” .  

Indholdet er bl .a . kajakroning, cykelture i om-

egnen, førstehjælp med brug af hjertestarter, 

fitness, motionsgymnastik og vandaktiviteter i 

svømmehallen . 

Desuden spændende foredrag og sidst, 

men ikke mindst, sangtimer under ledelse af 

Helle Damkjær . Kjeld Klintø, som mange ken-

der, er også kommet på banen med et senior-

kursus, der hedder ”Motion og kultur” . I alt er 

det blevet til 5 nye seniorkurser, som vi håber, 

elevforeningens medlemmer vil være med til 

at udbrede kendskabet til . 

Anker Tarpgaard

Nytårsbraget / sammenhold på verdens bedste skole
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Uden for vinduerne er der kul sort 24/7, månen og de gule 
lamper på barakkerne er det eneste, der forgæves forsøger at 
lyse basen op! På vores infokanal står der i dag minus 30 gra-
der; med chilfaktoren svarer det til minus 42 grader! Andre 
dage har vi været oppe i det røde felt – minus 48 grader! Det 
er koldt – almindeligt skitøj er ikke nok! Vi har fået udleveret 
nogle helt igennem grimme parkacoats, men de er yderste ef-
fektive mod kulden, og hvem går op i mode, når næsen fryser 
total til is? Personligt har jeg fået fat i et par rigtige Thule-luf-
fer lavet af sæl og isbjørn – de er varme! Der er en grund til, 
at de gode gamle inuitter har overlevet heroppe; ”Goretex”, 
”Canada Goose”, ”North Face”, og hvad ved jeg, kan ikke 
”hamle op” med den ægte naturvare. Jeg mener, sælerne fryser 
jo heller ikke…

I det hele taget er naturen et mærkeligt fænomen. Fore-
stil jer at kaste en kop kogende vand ud af døren, og inden 
det rammer jorden, er det frosset til is – så koldt er det! 
Der er mange mærkelige ting, som man skal tage hensyn 
til. Vandhanerne løber døgnet rundt for ikke at fryse til 
(”Sluk for vandet-kampagnen” duer ikke heroppe). Bi-
lerne holder i tomgang uden for bygningerne og står i 
”Hotplug” om natten. Rundt om havnemolen blæses der, 
døgnet rundt, små luftbobler op, således at vandet ikke 
fryser til og skruer molen op! Landingsbanen er, som den 
eneste i verden, malet med røde striber. Hvis den var sort, 
ville solens stråler ødelægge permafrosten om sommeren, 
og banen ville blive ødelagt.

Et helt nyt sted
Mit første indtryk var, at dette her er et meget anderledes 
og mærkeligt sted, måske lidt den samme fornemmelse 
som den første dag, jeg trådte ind af døren på Sønderborg 

Idrætshøjskole. Alt er anderledes, fra det liv jeg kom fra. 
Spise i spisesal, sove på et lille værelse, dele toilet og bad, 
der ligger helt nede i den anden ende af gangen, alt er nyt 
i forhold til den daværende begrebsverden.

Pludselig fik jeg fornemmelse af ” en stor familie” - at 
jeg ren faktisk gør en forskel, – at der er brug for mig, – at 
jeg indgår som vigtig brik i et unikt puslespil omhand-
lende driften af et helt lille samfund, aktiviteter, udvikling, 
det nuværende liv, venskaber, kærester, fester, farver, valg 
og fravalg. Jo, nogle af disse følelser er de samme, som jeg 
oplevede i Sønderborg!

For at vores lille samfund skal fungere her på Thule 
Air Base, kræver det, at alle gør en indsats. Alle arbejder 
mellem 50 og 60 timer om ugen. Jeg selv er fysioterapeut 
og arbejder i fitnesscenteret, hvor jeg tager mig af patien-
ter henvist fra vores hospital. Jeg lægger specielt tilpassede 
træningsprogrammer samt underviser på diverse hold. 
Derudover består mit job også i at se på de ergonomiske 
arbejdsforhold rundt på hele basen, lige fra vores små kon-
tormus til de tunge håndværkerelefanter…

Fit for Fight?
Tidligere var vi to fysioterapeuter, der testede og havde 
nogle af de tunge drenge fra Airforcen i et koncentreret 
træningsforløb. Alle fra den amerikanske Airforce skal år-
ligt til ”fit-test” for at sikre, at de er ”Fit for Fight”! Jeg er 
ked af at sige, at det bestemt ikke er alle, der er klar til det! 
Der er, pænt sagt, en del inaktive, dovne og tv-elskende 
drenge imellem, som kræver en mere alvorlig motiverende 
og oplysende undervisning samt et ordentlig sprak bag i! 
Denne vejledende funktion er dog imidlertid blevet sparet 
væk! Ligeledes er basens affaldssortering sparet væk! Den 

”kære airforce” er økonomisk trængt – det er dyrt at føre 
krig i Irak! Der er således blevet sparet på sundhed og mil-
jø, to vitale elementer her ”On the top of the World”!

Miljø er en by i Rusland heroppe. Alt fra flasker, pap, 
glas, dåser og mad bliver alt sammen smidt på ”dumpen” i 
en pærevælling! Omkring i hele Thule distriktet ligger der 
skidt og skrammel fra flere gamle nedlagte baser: Misil-
affyrringsramper, gamle landingsbaner, baser under isen, 
vejrstationer, radarer m.m. Derudover er der ingen, der 
reelt ved, hvor meget atomaffald der egentlig er i området. 
Der kommer et nyt hold forskere op til sommer, der skal 
udføre flere undersøgelser!

Sundhed er også en by i Rusland i hvert tilfælde for en del 
af amerikanerne (og nogle af de gamle danske hønisser). Om 
vinteren er det stort set umuligt at gå ude; derfor kører alle 
rundt, dermed er der ingen gratis motion i form af transport 
på gåben eller cykel! Om sommeren er der flere muligheder 
for at nyde naturen med vandreture også i den høje midnats-
sol. Jeg må indrømme, at nogle af mine fordomme om den 
amerikanske livsførelse desværre er blevet bekræftet. Dagligt 
skal køkkenet servere pommes friter, burgere og alt, hvad 
man kan hælde ned i en friturekoger – og jo, jeg har flere 
gange set disse madvarer på en morgenbakke! 

I vores lokale lille biks kan købes ind efter amerikansk 
standard, hvor det gælder om at anvende så meget sukker 
og farvestof som overhovedet muligt! Måske er det mig, der 
er sippet og gammeldags, men lilla og lyserød morgenmad 
er ikke mig! Spisevanerne er én ting, deres opfattelse af træ-
ning er en anden. Første gang jeg overså deres ”Mandatory 
Physical Training”, startede de ud med ”opvarmning” i 
form af udstrækning. (Mine kære hovedfaglærere fra IHS 
– I ville også græde ved dette syn). Alle muskelgrupper fik 

lige et stræk, og så var de ellers klar til at spille Floorhockey. 
Mine fysioterapeutiske øjne var ved at springe ud af hove-
det, og jeg fik ondt over hele kroppen. Nu har de lært noget, 
der bliver nu varmet op efter dansk standard med god solid 
opvarmning af de store muskelgrupper og smøring af alle 
led! Generelt har jeg fået fornemmelsen af, at amerikanerne 
– eller i hvert tilfælde Airforcen – er underoplyste i forhold 
til sundhed, kost- og træningsvaner. Personligt troede jeg, at 
det var en myte, men der er amerikanere, der ikke ved, at 
sodavand er usundt! Mange tror fuld og fast på, at hvis de 
nu bare spiser en power-energibar overtrukket med choko-
lade og drikker en blå eller lilla energi drik, så er de sunde!

Således har vi mange hovedrystende oplevelser samt 
mange sjove undervisningstimer, hvor vi instruktører kan 
råbe af dem alle uanset rang!

God grund til fest!!
For at vende tilbage til naturen, så er der jo kun 1½ måned 
til, vi igen ser solen, hvilket fejres med en ordentlig fest i en 
flyhangar. De store biolamper, vi har stående rundt omkring, 
er ikke det samme som den rigtig vare – jo, solen er savnet!

Til april har jeg lidt ekstra ferie, så tager jeg helikopte-
ren til Qaanaaq og derfra videre på 6 dages hundeslædetur. 
Vi skal på fangsttur med den samme fanger, som kørte 
rundt med selveste kronprinsen! Vi skal ud og fange sæler 
og narhvaler, sove i telt på isen, besøge verdens nordligste 
beboede bygd – det bliver max fedt og max koldt!
I maj er jeg på ferie i DK, så vi ses til elevmødet!

 
Mie

Pituffik, Grønland.

Thomsen på Thule Air Base!  
I skrivende stund – Kul sort!
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Sommerkurserne på IHS er i år en blanding af 

nye og gamle kurser . Anker Tarpgaard har an-

detsteds i elevskriftet beskrevet de nye danse- 

og seniorkurser, så her følger en introduktion 

til idræts- og familiekurserne . 

Flere familie- og idrætskurser
Familiekurser er generelt blevet en bragende 

succes på alle landets højskoler . IHS har i de 

senere år udbudt kurset ”Musik, fis, hop og 

spring” med Marianne Nielsen som kursusle-

der og et familiekursus – der i år hedder ”At-

lantis” - med Erling Joensen som kursusleder . 

Begge kurser er et tilløbsstykke, som hvert år 

kan melde udsolgt i januar måned og ofte har 

mange gengangere blandt kursisterne .

Derfor har IHS i år udbudt endnu to af slag-

sen – det ene hedder ”Dans med familien” 

og finder sted i Kr . himmelfartsferien, det an-

det gennemføres midt i juli (uge 29) . Sidst-

nævnte indeholder, udover børneaktiviteter/-

idræt og let motion, der primært henvender 

sig til bedsteforældre, (voksen-)undervisning 

i windsurfing, beachvolley, indendørs volley 

og funk/showdance . Undervisningen i de fire 

idrætsgrene udbydes også som selvstændige 

kurser for voksne uden børn og har hver sin 

kursusleder . Dette sikrer, at der er tilstræk-

keligt mange kursister til at gennemføre flere 

forskellige, fælles valgfag . 

Havkajak og luksus-friluftsliv
Med ansættelsen af Sune Roed Andersen 

i dette skoleår er der kommet endnu et 

idrætskursus på skolens repertoire – det 

hedder ”Havkajak og luksus-friluftsliv” og 

indeholder ro- og redningsteknik, første-

hjælp, turplanlægning og udstyrslære . Kurset 

henvender sig til ”luksus-mennesker”, der vil 

nyde naturen, men ikke leve primitivt under 

åben himmel i flere dage i træk . Kurset byder 

derfor på enkeltstående aktiviteter i det fri . 

Det kan f .eks . være (finere) madlavning over 

bål, mountainbike, klatring og geo-caching 

(skattejagt med GPS) .

Her følger en oversigt over sommerens kurser, 

og som det ses, vil IHS også i år summe af 

aktivitet og livsglæde.

Titel Start Slut

Idræt og livskvalitet 
(seniorkursus)                                                                            

10.06.07 16.06.07

Dans, dans, dans 1 25.06.07                01.07.07

Musik, fis, hop og spring 02.07.07 08.07.07

Dans, dans, dans 2 09.07.07 15.07.07

Funk/showdance 16.07.07 22.07.07

Windsurfing 16.07.07 22.07.07

Indendørs volley 16.07.07 22.07.07

Familiekursus 16.07.07 22.07.07

Beachvolley 16.07.07 22.07.07

Golf 23.07.07 29.07.07

Midt i livet 23.07.07 29.07.07

Atlantis (familiekursus) 30.07.07 05.08.07

Motion og kultur 
(seniorkursus)

06.08.07 12.08.07

Havkajak og luksus-
friluftsliv

06.08.07 12.08.07

Golf 15.08.07 21.08.07

Idræt og livskvalitet 
(seniorkursus)

26.08.07 01.09.07

Sommerkurser 2007
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Kunne du tænke dig at bruge en uge på vandet sammen med andre IHS’ere? 
Kunne du tænke dig at sejle i en flåde af ca. 30 gamle træskibe? Kunne du tæn-
ke dig at se det sydfynske ø-hav, Storebælt og Lillebælt? Kunne du tænke dig en 
uge med masser af sang, musik og havnefest? Har du tid i uge 30, 2008?

Jeg regner med en pris på ca. 3000,- pr mand for kost og leje af skib gennem det ty-
ske segelreisen-kiel. Men dette afhænger af deltagerantal og tidspunkt for bestil-
ling. Jo før, jo billigere og bedre…. (enkelte skibe er allerede udsolgt for 2008…!)

Hvis du gerne vil med, eller tror du vil med, eller gerne vil vide mere, så skriv 
til Jens Christian Vølver på følgende email:

fynrundt2008@hotmail.com

Mere info:
Du kan se mere om sejlturen på
http://www.maritimt-center.dk/?page=55
http://segelreisen-kiel.de/index.htm

Mvh. Jens Chr. 
(forår og efterår ’03)

OHØJ ! – Opråb til sømænd og landkrabber !
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Vestkredsfest: den 24. marts

Elevmøde: 11.-13. maj 2007

Østkredsfest 15. september 2007

Efterårsopholdet 2007 starter 12 august 

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

Har du artikler eller idéer, kan de sendes til os via e-mail: ihs-redaktionen@hotmail.com eller 
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