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Af Peter Sonne

terne i forskellige byer (københavn, Århus, Ålborg) eller lave en 
”grej-bank”, hvor medlemmerne kunne låne forskelligt idræts-
udstyr. Mere om det i løbet af foråret på hjemmesiden og i næste 
elevskrift.

Landsstævne 2009
til sommer stiller elevforeningen og iHs et fælles hold til DGi’s 
landsstævne i Holbæk. lige nu er vi 30-35 stykker fra elev-
foreningen (forhåbentlig bliver vi lidt flere), og sammen med 
foråret ’09 vil vi lave en fælles iHs-lejr. Hvis nogle endnu ikke 
har tilmeldt sig, kan det måske stadig nås. i kan i hvert fald 
prøve at kontakte undertegnede, men i skal skynde jer. Hvis 
i deltager på et andet hold i Holbæk, er i selvfølgelig meget 
velkomne til at kigge forbi vores lejr og genopleve den gode 
iHs-stemning, som helt sikkert vil være til stede i Holbæk, eller 
evt. finde os ude på idrætsbanerne.

Nyt på tegnebrættet
i min beretning ved generalforsamlingen i foråret snakkede jeg 
om, at vi havde en weekend på iHs for den lidt ældre genera-
tion af medlemmer på tegnebrættet. Der er desværre ikke sket 
det store i det arbejde, men i er bestemt ikke glemt. forhå-
bentlig kan vi i efteråret komme med en invitation til et sådant 
arrangement, for vi har snakket om det, og der er kræfter i 
repræsentantskabet, som vil prøve at få denne weekend ar-
rangeret. 

På med løbetøjet
Den 24. maj løbes Copenhagen Marathon. Jeg ved allerede, at 
der er en del tidligere elever bl.a. fra repræsentantskabet, som 
har tænkt sig at deltage i dette løb. Min opfordring til alle jer 
er: få jeres iHs løbetrøje på, så man kan se hvilken højskole, 
i har gået på. Det er altid rart at få et ekstra skulderklap, når 
det begynder at gøre ondt ude på ruten, og mon ikke der er 
en enkelt tilskuer, som også har gået på iHs, som vil hjælpe 
jer. Da jeg formentlig ikke skal løbe dette løb i år, vil jeg højst 
sandsynligt stå som tilskuer, og det er lidt sjovere at heppe på 
nogle, man ”kender”. Måske vi skulle lave et iHs heppekor til 
dette maraton?

Husk nu at elevmødet ligger den 15-17. maj, og jeg håber at 
se rigtig mange af jer til den weekend og især til elevforeningens 
generalforsamling lørdag den 16. maj

Mange hilsner
Peter Sonne

I efteråret blev der afholdt to kredsar-
rangementer; et i København og et i 
Odense. Til begge disse arrangementer 
havde kredsene rekord-stor tilmelding. 
Til begge fester var der cirka 80 del-
tagere, som først kastede sig ud i for-
skellige idrætsaktiviteter for bagefter 
at samles til fest. Det er virkelig rart, 
at der er så stor opbakning til vores ar-
bejde i begge kredse, og det får mange 

til at yde en ekstra indsats, så disse dage bliver en succes for 
alle. Men vi kan selvfølgelig stadig være endnu flere, og man 
behøver ikke at have gået på IHS inden for de sidste fem år for 
at deltage. Der er plads til alle, som har lyst til at mødes med 
andre ”gamle” IHS’ere. Hvis nogle ønsker at hjælpe med at ar-
rangere disse dage, eller bare har ideer til kommende kredsar-
rangementer, er I meget velkomne til at kontakte mig.

i juni fik skolens bestyrelse en forespørgsel fra 2-3 nuværende 
og tidligere lærere om bestyrelsen ville bakke op om at lave en 
støttekreds til fordel for skolen. Bestyrelsen gav selvfølgelig fuld 
opbakning, og i november blev der afholdt et indledende møde, 
hvor ca. 30 personer med forskellig tilknytning til iHs deltog. 
Efter to timers møde, hvor der blev diskuteret, hvordan denne 
støttekreds skal fungere, og hvordan den skal støtte iHs i frem-
tiden, blev et lille udvalg nedsat, som skulle komme med forslag 

til vedtægter, og hvornår en stiftende generalforsamling skulle 
finde sted. Dette udvalg har arbejdet hurtigt, så d. 28. februar 
holder denne støttekreds stiftende generalforsamling. Har nogle 
lyst til at høre nærmere om denne støttekreds, må i meget ger-
ne kontakte mig eller læse mere andet sted i bladet (der skulle 
gerne være vedlagt en flyer om dette), og i er selvfølgelig meget 
velkomne til at melde jer ind.

Økonomi
i forbindelse med vores repræsentantskabs-weekend i novem-
ber brugte vi en del tid på at diskutere elevforeningens økono-
mi. De af jer, som har været til vores generalforsamlinger, ved, 
at vi har en rigtig sund økonomi og faktisk har mulighed for at 
bruge nogle af disse penge til forskellige arrangementer eller 
ting, som kan bruges af medlemmerne. Derfor var opgaven 
for repræsentantskabet at komme med alle mulige og umu-
lige ideer til, hvad vi kunne lave udover de sædvanlige arran-
gementer, vi allerede afholder. Nogle ideer var måske noget 
urealistiske, men der kom også mange gode bud på, hvordan 
vi kan bruge noget af vores store overskud, så det er til gavn 
for flest muligt. Elevforeningens bestyrelse vil i løbet af marts 
holde et ekstra møde, hvor vi vil snakke om, hvilke idéer, vi vil 
arbejde videre med. 

Husk at holde øje med vores hjemmeside www.ihselev.dk, 
hvor vi vil reklamere for alle vores arrangementer, både store 
og små. Det kunne f.eks. være at stille nogle hold til DHl-stafet-

Formandsord forår 2009
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Af Søren Stein Brinck
Forstanderen har ordet

Vi har netop lagt et fremragende år 2008 bag os og er nu godt 
i gang med at prøve at følge op på succesen her i 2009. 

selvom det typiske citat omkring Højskolerne i de danske me-
dier er ”Højskolerne er i krise”, så er det langt fra tilfældet på 
alle højskoler og i særdeleshed heller ikke her på iHs. vi har de 
seneste år mærket en markant fremgang i elevtallet på både 
de lange og korte kurser, således er vores årselevtal fra skole-
året 2004/05 til skoleåret 2007/08 steget fra 80 til 122. vi kom-
mer ud af 2008 med et overskud på ca. kr. 400.000,-. 

Investeringer
selvom det ikke lyder af så meget, så skal det ses i lyset af, 
at vi har brugt ca. kr. 2.000.000,-på diverse renoveringspro-
jekter (ikke taget) rundt om på hele skolen – det er godt kr. 
1.200.000,- mere end budgetteret. Projektet med at renovere 
taget på iHs er fortsat i gang, vi har indtil nu modtaget fonds-
bevillinger på kr. 6.275.000,- og dermed har vi ca. halvdelen 
af den kapital, der er nødvendig. vi har indtil videre skiftet 
taget på idrætssalen, spejlsalen og klassefløjen; nu søger vi 
flere fonde og bidragsydere, inden næste fase igangsættes. 
vi glæder os meget til at vise skolen frem til elevmødet i maj 
måned.

Det er svært at blive hørt, når vi kontakter medierne – de vil 
hellere skrive om store underskud og fejlslagne projekter. Men 
heldigvis har vi da her i dette blad mulighed for at dele ud af 

vores glæde og tilmed komme ud til et dejligt publikum, som 
helt sikkert vil fortælle den gode historie videre. 

Et vers
Det er vigtigt for iHs, at i stadig fortæller den gode historie, for 
der er stadig brug for Højskolen i det danske samfund. samfun-
det tilpasses på mange måder mere og mere til den enkelte, til 
det individuelle, og vi oplever et kæmpe behov hos de unge for 
at få sat fællesskabet på dagsordnen.

Per krøis kjærsgaard skriver flot i sin sang, Linedanser:
Være én, men én iblandt
Og mødes så du gror
Ja, vent dig meget fra den kant:
Denne er din jord!

På iHs lever det forpligtende fællesskab stadigvæk – vi væg-
ter det højt og sætter en ære i at gøre eleverne bevidste om, at 
det at tage ansvar og vise hensyn er super vigtige præmisser 
for at få et højskoleophold til at fungere – men bestemt ligeså 
vigtige for at få et samfund til at fungere.

iHs udmærker sig i den grad ved at have et helt usædvanligt 
godt team af medarbejdere, hvor det at give en god oplevelse 
til eleverne altid kommer i første række. vi brænder for det, vi 
laver, og vi elsker at lave god højskole for eleverne – det kan 
mærkes på skolen, mærkes på eleverne og ses på elevernes 
evalueringer. Jeg vil gøre alt for, at vi kan holde denne høje 

motivation, for det er vores motivation og enga-
gement, der gør, at vi ligger et mulehår foran de 
andre idrætshøjskoler.

vi går altså foråret i møde fuld af fortrøstning, 
men også med fuld bevidsthed om, at det med at 
hvile på laurbærrene ikke er muligt, så vi arbejder 
på højtryk videre med at gøre Danmarks dejligste 
højskole endnu bedre og endnu mere søgt.

Med ønske om et dejligt forår til jer alle sammen.

Søren Stein Brinck
Forstander



Elevskrift 2009 nr. 1 | 9

Af Anker Tarpgaard

Højskoleelev i 66/67
som 22-årig blev jeg elev på Gymnastikhøjskolen ved viborg. Jeg 
havde været tilmeldt i 2 år, og jeg glædede mig utrolig meget 
til opholdet. Jeg kom fra en hverdag som vestjysk bondekarl, og 
hvad der deraf følger af få sociale kontakter, men heldigvis var 
der idrætsforeningen og forsamlingshusballerne, hvor vi kunne 
danse med pigerne. 

ved ankomsten til Gymnastikhøjskolen havde jeg store forvent-
ninger om at blive en dygtigere gymnast – måske så dygtig, at jeg 
kunne blive udvalgt til at deltage på skolens elitehold. til min skuf-
felse havde vi kun én lektion om dagen med praktisk gymnastik, 
og det var næsten udelukkende grundtræning. 

vi havde 3-4 lektioner med anatomi og gymnastikteori og 4 
ugentlige lektioner med undervisningsøvelser i gymnastik, hvor 
vi lærte at kommandere, lærte at lave ”dagsøvelser” og lærte 
at stå foran en gruppe. 

Hvis jeg havde kunnet fravælge disse undervisningsøvelser, 
ja, så havde jeg selvfølgelig gjort det! Jeg er taknemlig for, at 

skolen ikke lod mig fravælge disse timer, da det var dem, jeg se-
nere fik mest brug for, og formentlig også er disse timer, der har 
præget min personlige udvikling mest! for en genert bondekarl, 
der kun havde gået 7 år i skole, var det noget af en udfordring!

Der blev også tid til udfoldelse i praktisk gymnastik, og da jeg 
efter 5 måneder blev fanebærer ved opvisningerne, kom med 
på eliteholdet og valgt som årgangsrepræsentant til elevfor-
eningen, ja, da var jeg pavestolt, selvom jeg selvfølgelig gjorde 
meget for at skjule min stolthed!

På højskolen oplevede jeg, at andre troede på mine talenter 
og mine muligheder. Det var et anerkendende miljø, hvor jeg 
følte mig værdsat og afholdt, og det var en positiv kontrast til 
den lille verden, jeg kom fra. 

senere blev jeg uddannet til lærer på Den frie lærerskole i 
Ollerup, og jeg læste idræt på Odense Universitet. Det har selv-
følgelig været vigtigt både for min faglige udvikling og for den 
pædagogiske tilgang til lærerrollen, men det var mine egne op-
levelser som højskoleelev, der var igangsættende. som højsko-

Pligt og lyst
Jeg tror på, at der i alle arbejdsforhold er en balance mellem 
pligt og lyst. Jeg har haft det store held, at langt det meste af 
mit arbejde har været lystbetonet. Det har været en fornøjelse 
at undervise motiverede elever, og det har været skønt at følge 
den udvikling, der sker med rigtig mange elever. En udvikling 
der ofte har ført til større selvværd, livslyst og livsglæde.

som underviser skal du brænde for dit fag, og du skal elske at 
undervise i det. Du skal også kunne lide dine elever, og du skal 
kunne se udviklingsmulighederne i dem.

ved evalueringen af efterårsskolen 2008 var der en elev, der 
skrev, at jeg underviste med hjertet. Det blev jeg meget glad 
for at læse, fordi hun dermed udtrykte noget meget centralt om 
min holdning til at være højskolelærer. 

Der er også pligter forbundet med at være højskolelærer. Der 

er de skæve arbejdstider, der ikke altid harmonerer med familie-
livet, og så er der selvfølgelig opgaver som f.eks. rengøringstjek, 
sene låsevagter mv., der bare skal klares. 

i foråret 1975 søgte iHs en lærer til fodbold, håndbold og 
andre fag, herunder svømning. Da jeg ikke kunne undervise i 
håndbold og fodbold, sendte jeg en ansøgning på andre fag, her-
under svømning. til mit store held fik iHs brug for to lærere, så 
jeg blev ansat til at undervise i andre fag, herunder svømning. 
Og det har jeg så gjort i 34 år med nogle få afbrydelser i form af 
studieorlov og selvbetalt orlov.

De første ca.10 år underviste jeg i svømning, springgymna-
stik, litteratur og samfundsfag. De næste ca.10 år blev suppleret 
med windsurfing og friluftsliv, samt emner i politik og psykologi. 
De sidste ca. 10 år har mit arbejde især været præget af svøm-
ning, pardans og arbejdet med at udvikle de korte kurser. 

I februar måned 2009 fyldte jeg 65 år, og dermed sluttede jeg med at undervise de unge højskoleelever. Her er nogle tanker om 
de mange års arbejde i højskolen.

Fra mit højskoleliv
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Tak til de mange skønne elever, der har inspireret 
mig gennem de mange år!

Nu slutter jeg med at undervise de unge elever, men jeg fort-
sætter med at arrangere korte kurser. Måske ses vi på et ugekur-
sus. Det kunne være skønt. Nu glæder jeg mig til at koncentrere 
mig om kurserne, og så holde lidt mere fri en gang imellem.

Det har været fantastisk at være lærer på idrætshøjskolen i 
sønderborg i 34 år. tak til alle de mennesker, som har gjort det 
muligt. tak til kolleger og medarbejdere for tålmodighed og in-
spiration. 

Anker Tarpgaard

lelærer har jeg ofte tænkt på, hvad de fem måneder på viborg 
Gynastikhøjskole har betydet for mig, og hvordan det har påvir-
ket mine holdninger.

Elever i 2009
De elever, der vælger et højskoleophold i disse år, er engagere-
de og dygtige unge, der gerne vil undervises. De vil lære noget, 
og de vil også have det sjovt og have tid til at feste. De fleste 
finder en balance, hvor de kan begge dele. som skole er iHs i de 
senere år blevet meget bedre til at tackle problemer med fravær 
og drikkeri, end vi var for 15-25 år siden. vi har klarere regler, og 
vi er bedre til at administrere dem. 

Højskolen som osteklokke
Når det store og varme fællesskab etableres på en højskole, er 
der stor fare/mulighed for, at man udelukker den øvrige verden. 
Det er efter min mening helt i orden, at eleverne isolerer sig og 
dyrker hinanden og fællesskabets muligheder i den korte pe-

riode, som et højskoleophold varer. De mange varige venskaber, 
der opstår, kan de have gavn og glæde af i mange år fremover.

Men som lærer er det farligt, hvis man ikke følger med i den ud-
vikling, der sker i det omgivende samfund. Jeg har på det idræts-
lige område forsøgt at holde kontakt til både idrætsforeninger og 
idrætsorganisationer, for på den måde at følge med udviklingen.

Energi
Energi er en mærkelig størrelse. Jo mere man bruger af den, jo 
mere får man! Mange kender det. Efter en god løbetur eller efter 
en god træning bobler energien og inspirationen.

Undervisning er både formidling og samspil. Dermed er god 
undervisning god formidling og godt samspil mellem underviser 
og deltagere. Hvis man kaster meget energi ind i en undervis-
ningssituation, får man meget energi tilbage.

Det er i mødet mellem deltagernes forventninger og lærerens 
formåen, energien og inspirationen udspringer!

Af Anker Tarpgaard
Fra mit højskoleliv
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af Michael Snor Sørensen, Forår 2003

der er nogle, der har betydet særlig meget for hende, så kom-
mer svaret, at alle nuværende som tidligere ansatte ved iHs er 
og har været dejlige mennesker at arbejde sammen med. tove 
synes ikke, der er nogen, der skal fremhæves mere end andre, 
selvom tidligere forstander stig Jensen og nuværende forstan-
der søren stein er og har været specielle at arbejde sammen 
med, og at de har lidt ekstra plads i toves hjerte.

En ny hverdag
Når tove ved udgangen af juni 2009 går på efterløn, er det 
barne barnet, der kommer til at nyde godt af det. Derudover skal 
tiden så vidt muligt bruges til patchwork og i sommerhuset. Det 
er det, tove sådan i store træk har af planer for fremtiden, når 
man spørger lidt ind til hvad tiden efter iHs skal bruges på.  

Elevforeningen vil gerne takke dig, tove, for alle de mange års 
slid og slæb i køkkenet, tak for at alle vi iHs’ere har fået noget 
dejligt, lækkert og sundt mad. selv efter ens ophold på iHs er 
slut er det altid en dejlig oplevelse at vende tilbage iHs, og det 
har køkkenet en stor del af æren for. for når man kommer ind 
i spisesalen eller slår vejen forbi køkkenet, føler man sig helt 
tilbage til tiden, hvor man var elev på iHs.

Den Hemmelige Bageopskrift

Chokoladekage

300 gram margarine
625 gram sukker
6 stk. æg
60 gram kakao 
475 gram mel
20 gram bagepulver
2 tsk. vaniliesukker
3 dl kaffe

rør margarinen og sukker skummende, 
tilsæt 1æg af gangen, kom mel, bage-
pulver og kakao i skiftevis med kaffen og 
bland det godt sammen. Bages derefter 
i bradepande eller form ved 170 grader 
celcius i ca. 50-60 min.

Tove Hansen

I forbindelse med at Tove på IHS snart går på efterløn som 
økonoma og køkkenleder, har vi valgt at bringe et lille portræt 
af Tove Hansen.

tove blev ansat som økonomaassistent på iHs den 15. juni 
1971 og som økonoma den 1. Januar 1972, men havde inden 

da faktisk været ansat som køkkenpige fra august 1966 til 
august 1967. Dermed har tove været på iHs i små 40 år. Hun 
har siden 1971 stået for køkkenet – kun afbrudt af to gange 
barselsorlov – og har disket op med den dejlige mad, som vi 
alle kender. Dermed er tove også den person, der har været 
absolut længst ansat ved iHs, og det kræver virkelig sin dybe 
anerkendelse. tove selv har altid gjort sit for, at det også blev 
en meget varieret kost – også selvom det til tider er svært hele 
tiden at finde på nye retter, man som elev ikke tidligere har fået. 
så når elever kommer og spørger efter madopskrifter eller ba-
geopskrifter siger tove altid, at det er en fabrikshemmelighed. 
vi har dog fået tryllet den ”Hemmelige Bageopskrift” ud af 
tove, som kan ses sidst i artiklen her.

Arbejdet sammen med alle forstanderne
At de ansatte i iHs’ køkken har travlt dagen lang med at forbe-
rede alle de tre hovedmåltider samt de mange mellemmåltider 
med frugt og kage, er der jo ingen af os nuværende som tidli-
gere elever og ansatte ved iHs, der er i tvivl om. 

Det kan fra tid til anden være meget hektisk nede i køkkenet, 
men alligevel fremhæver tove elevmøderne og iHs’s 25 og 50 
års jubilæum som noget helt specielt for hende, også selvom 
køkkenet i de perioder har meget travlt og endda til tider må 
have lidt ekstra hjælp udefra. 

tove har det privilegium at have arbejdet sammen med samt-
lige forstandere siden skolens start, og når man spørger, om 

En æra er snart slut på IHS
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udfordring for eleverne at skulle tilpasse sig nye ud-
fordringer hele tiden.”

360 kan samtidig være  oplagt for elever, der gerne 
vil læse eksempelvis idræt, lærer, fysioterapeut eller 
læge. kendskabet til de mange forskellige idrætter 
kan være med til at give eleverne en god ballast, som 
de kan bruge under studierne og senere i jobbet.

i skolens billede ud ad til giver det også god me-
ning af lave en blanding af de forskellige idrætter. ”Vi 
kan stort set tilbyde alle de idrætsgrene, som de an-
dre idrætshøjskoler kan til sammen. Vi er simpelthen 
Danmarks mest alsidige højskole!” smiler Morten.

På beachbanerne udenfor frihedshallen server en fyr i bar over-
krop og solbriller den blå, gule og hvide Mikasa bold over på den 
anden side, hvor to piger kaster  sig i det solvarme sand for at 
samle bolden op med sandet flyvende om ørerne. kampgejsten 
vækker begejstring blandt alle spillerne, da bolden bliver holdt 
i live og efter næste berøring bliver droppet lige over nettet og 
ned i sandet på serverens side. 

for eleverne på 360 outdoor på idrætshøjskolen i sønderborg 
er aktiviteten i dag beachvolley, for to dage siden var de på kajak-
tur til Hørup Hav, og i næste uge gælder det udfordringer i højere 
luftlag, når der står klatring på programmet.

Nye fag
iHs har fået to nye fag som kombinerer beachvolley, klatring, 
sejlads, windsurfing, mountainbike, dans, gymnastik, fodbold og 
mange flere af de fede aktiviteter, som i allerede kender fra høj-
skolen – iHs 360 outdoor og indoor.

360 faget startede for et år siden da de to lærere, kristian Nor-
mann og Morten lund, ville lave et tilbud, hvor man tog det bed-
ste af iHs’ idrætstilbud og smeltede det sammen til ét fag. Et fag 
der ville være sjovt og lærerigt for eleven, men samtidigt også 
sjovt og udfordrende for lærerne.

”Vores plan var at lave et superfedt fag for de elever som gerne 
vil prøve alt det som IHS har at tilbyde.”, fortæller Morten. ”I prak-
sis laver vi en række af korte forløb, hvor vi dyrker de enkelte 
idrætsgrene i 1-3 lektioner pr. aktivitet. Det giver en spændende 

aF IHS-redaktionen
Super alsidig idræt på IHS

INDooR:
Klatring

Volleyball
basKetball

ParKour
gymnastiK

HocKey

ouTDooR:
ultimate

Windsurfing
mountainbiKe
beacHVolley

HaVKajaK
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Af Kenneth Kjærgaard, forår og efterår 2007

Livet som soldat var et afsluttet kapitel, missionen i Irak havde 
nået sin ende. Jeg var hjemme i Danmark igen, rigere på erfa-
ringer og oplevelser, gode som dårlige. Jeg var væk fra krigen 
– ikke flere eskorter, patruljer eller missioner, ikke flere dræbte 
danske soldater. Jeg kunne nu sove om natten uden at skulle 
bekymre mig for, om jeg ville blive ramt af en raket eller en 
mortérgranat under de natlige beskydninger.

Jeg skulle sige farvel til et liv i uniform og til alle mine kam-
merater, som jeg havde haft et rigtig godt og nært forhold til. 
trods barndomsdrømmene havde tiden i ørkenen påvirket mig 
så meget, at lysten til at fortsætte i uniform var væk; nye ople-
velser kaldte.

Hjemme igen
Jeg skulle nu tage kontakt til mit gamle liv, venner og familie. 
Det var en ubeskriveligt skøn følelse at være hjemme igen, men 
trods min glæde gik der ikke mange dage, før jeg følte mig rast-
løs og ønskede at komme i gang med noget igen. Det var iHs, 
der skulle stå for tur, så efter et opkald til forstanderen søren fik 
jeg lov til at starte på det hold, der allerede var i gang.

Det var i sandhed en helt ny verden der ventede mig i søn-
derborg. superflinke mennesker, der tog ganske godt imod mig. 
Den nye hverdag skulle nu stå på idræt, sang, dans og leg. Jeg 
skal være helt ærlig og sige at jeg fra starten var splittet i syv 
sind. En del af mig ville deltage i denne nye verden og bare 
kaste sig ud i det 100%, mens en anden del af mig stod fast 
på, at det her sted og de her ting var lige langhårede nok, og at 
det gik imod den måde, hvorpå jeg skulle leve mit liv. De første 
uger var jeg nok lidt splittet, og jeg tilbragte gerne weekender 
hos soldaterkammerater for at komme tilbage til den verden, 
jeg kendte. Der gik dog ikke længe før, jeg fik rigtig gode venner 
på skolen, og jeg blev hurtigt sluset ind i den store vennekreds. 
Militærlivet forsvandt lidt efter lidt. Jeg følte mig tryg, usårlig og 
glad, og jeg begyndte at leve livet igen. Det var sommer, alt var 
grønt, og jeg kastede mig ud i det hele uden tanke for, hvad jeg 
før havde tænkt om det. sang, dans, den nye form for fælles-
skab – jeg elskede det.

Fra Irak til IHS

Et foredrag
Den første tid efter min hjemkomst fra irak, hørte jeg tit lyde 
fra fortiden. ting som at smække med en dør eller tabe en ting 
på gulvet, gav mig et kort deja-vu af krigens beskydninger eller 
raket- og mortér nedslag. Disse lyde forsvandt dog hurtigt, og 
jeg var glad for, at jeg ikke havde taget psykisk skade af mine 
oplevelser, som nogle af mine tidligere kollegaer desværre 
havde. Jeg tror, en del af det skyldtes, at jeg havde mulighed 
for at diskutere de ting, jeg havde oplevet, med en ny ven-
nekreds med en helt anden baggrund. Jeg skulle efter lidt tid 
holde et oplæg om min irak-mission for hele skolen. Det var i 
sandhed en bevægende oplevelse for mig – at stå foran alle 
skolens elever og fortælle om de følelser, man havde haft før, 
under og efter missionen, at opleve reaktionen fra 120 venner, 
når man fortæller, hvordan det var at sige farvel til sin familie 
– med risiko for ikke at se dem igen. Efter dette oplæg følte jeg 
mig mere knyttet til alle eleverne; de kendte nu en del af min 
fortid, min tidligere verden, mine følelser. Jeg følte at jeg havde 
oplyst mine venner om en anden verden.

Livet er en gave
tiden gik hurtigt, alt for hurtigt, så jeg valgte at fortsætte på 
det efterfølgende ophold. Jeg havde intet, jeg skulle nå læn-
gere, havde ikke lyst til at forlade det sted, jeg nu selv var 
blevet fortaler for.

vi har jo alle et nært forhold til iHs, men tiden i militæret lærte 
mig, hvor godt vi alle har haft det på skolen; højskoleoplevelsen 
er i sandhed et ophold i selveste frihedens hjerte. Jeg tvivler på, 
at alle har tænkt over, hvor godt de i virkeligheden har det. At 
leve en dag uden at elske den til fulde er en skam – livet er en 
gave, og i stedet for at se ned på alting i samfundet, er det vig-
tigt at have en positiv tilgang og se det gode i alting.

Jeg fik en erkendelse af hvor godt vi har det. tænk at der 
findes et sted i sønderborg, hvor man ikke kan andet end bare 
at lEvE. Jeg har lært hvor mange ting vi tager for givet; vi burde 
alle vågne hver eneste dag og være taknemmelige for alt hvad 
vi har, bare nyde hver eneste dag og elske de mennesker vi har 
omkring os. 

respekt for hinanden, uanset fortid, politiske holdninger; på 
iHs blev jeg endda ven med ”AUtONOME” – det havde jeg sgu 
aldrig forstillet mig.

Lev hver eneste dag til fulde, elsk dine venner og familie. 
Vær stolt over at være dansk.
Vær stolt af at være den du er!

Elevskrift 2009 nr. 1 | 17
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Dk Lyden af plastikglas der mases under løbende fødder, duften af 
storby og mange mennesker, sambarytmer, bananer og meget 
ømme lår, er blot et lille udpluk af de, ting jeg tænker på, når jeg 
tænker tilbage på BerLin Maraton i efteråret 2008. 

læs nyheder, tilføj nyheder, find 
bestyrelsen, kig i kalenderen, 
ændre din adresse, så du fortsat 
får elevskriftet... 
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res poser med badegrej og vaseline. Endelig kom øjeblikket hvor 
jeg stod i min startboks og ventede. tøjet i rød-hvide farver, 
Danmark skrevet på ryggen, håret sat op med en masse hår-
spænder og snørebåndene bundet med dobbelt knude. rundt 
om mig stod løbere i alle udformninger, store og små, tykke og 
tynde, gamle som unge. Over mig kredsede 5 helikoptere. Og 
foran mig var startlinien. Pludselig lød startskuddet og i løbet 
af et kvarters tid, var alle 41.000 deltagere sendt af sted. Berlin 
har været på den anden ende den morgen og formiddag. langs 
ruten var op i mod 1 mio. tilskuere, samba-bands og orkestre i 
mange varianter. Dette gav en helt fantastisk stemning. Da jeg 
nåede 15 km havde mine ben det stadig godt og jeg smilede 
stadig over, at jeg faktisk havde gang i noget så psyko, som at 
løbe maraton.

20 sekunders samba inden ”muren”
Omkring de 20 km. kom der en fyr op på siden af mig og hev 
mig med ind til 20 sekunders samba ved et af de mange bands! 
ved 26 km var jeg ikke så kæk længere, og mine lår begyndte 
at være en smule ømme. Men der kom pludselig en dansker op 
på siden af mig og begyndte at plapre løs, og det endte med, 
at han ”trak” mig og fik mig op i tempo igen i løbet af de næste 
fem km, inden han smuttede fra mig igen. Da jeg nåede skiltet 
med de 37 km, mødte jeg den berømte mur! Og det var her, 
kampen blev sat ind, og løbet foregik nu mellem ørerne og ikke 
i benene. Endelig nåede jeg til sidste etape af det lange løb, jeg 

drejede om hjørnet og løb ind på Brandenburger tor, og det var 
en helt ubeskrivelig stemning, der mødte mig her. Der var opsat 
tribuner, og folk heppede helt vildt, og det var virkelig det, der 
fik mig igennem den sidste del af løbet. 

Flere IHs’ere
Med medaljen om halsen og sindsygt ømme lår, gik kursen 
hjem af mod Danmark igen. Efter løbet var jeg helt høj og var 
ikke et sekund i tvivl om, at jeg måtte ned og løbe igen. Og 
det eneste der kunne gøre den store oplevelse endnu federe, 
ville være at dele den med en masse af jer, skønne, friske og 
sportige iHs’ere. i år var vi tre bestyrelsesmedlemmer fra elev-
foreningen, der deltog: vores formand Peter sonne løb sit ma-
rathon nr. 16, mens lars Henrik og jeg var med for første, men 
bestemt ikke sidste gang!  Hermed en inspiration til at deltage 
i Berlin marathon 2009 med elevforeningen. 

Bare en joke
Det hele startede som en joke 
engang i slutningen af maj. Min 
mors veninde havde besluttet sig 
for at løbe maraton, og så kom 
min bror og jeg til at sige ”Hvis 
hun kan, så kan vi også!” inden 
jeg havde set mig om, havde min 
mor en dag bestilt løbs-nummer 
og chip, og så var jeg fanget. Am-
bitionsniveauet blev hurtig højt, 
og løbeturene blev stille og roligt 
længere end 4,2’eren. Men da jeg 

i slutningen af juni stoppede på iHs, kom der en sommerferie, 
der gik med at se gamle venner og tage mange smutture rundt 
i landet for at besøge iHs’ere, og maratontræningen blev lagt 
på hylden. 

i slutningen af juli blev jeg pludselig klar over, at jeg hellere 
måtte tage mig sammen, hvis jeg virkelig skulle gennemføre i 
Berlin nogle måneder senere. Da jeg rigtig kom i gang med lø-
betræningen, blev jeg pludselig bidt af det og fortrød, at jeg ikke 
var kommet i gang noget før.  Jeg bestræbte mig på, at løbe ca. 
50 – 60 km om ugen. Dette blev også overholdt de sidste seks 
uger op mod selve løbet. til træningen fik jeg hjælp af min far og 
venner, der enten løb eller cyklede med mig ud på de længere 
ture, så jeg kom igennem dem med humøret højt. 

Den sidste uge
Ugen op til selve løbet bestod af hvile til benene og mange por-
tioner pasta, for at få fyldt glykogendepoterne godt op. Jeg var 
så træt af pasta til sidst!

Endelig blev det fredag, bilen blev pakket og kursen sat mod 
Berlin. lørdag morgen hoppede hele familien og ”heppekoret” 
i løbetøjet og begav os af sted mod Charlottenbuorg Platz. Her 
blev morgenløbet, sat i gang. Det er en tur på ca. seks km, hvor 
alle kan være med, turen går fra Chalottenbuorg Platz og ud til 
det olympiske stadion. turen mod stadion var præget af sang og 
bølgegang i armene fra den ene ende til den anden. Jeg havde 
godt hørt at det var en uforglemmelig oplevelse, at deltage i 
maraton dagene i Berlin, men allerede til det her ”morgenmads-
opstartsløb”, var jeg overvældet. Og det stopper ikke her. 

Løbet
søndag morgen sad vi ved morgenmaden klokken 06.00 og fik 
skovlet den sidste energi indenbords, inden turen gik i samlet 
flok mod startområdet. startområdet var enormt. Der var lidt 
over 41.000 deltagere, der skulle igennem og have afleveret de-

Af Sofie Gars, efterår 2007 0g forår 2008
Berlin Marathon, mere end 42.192 meter

Praktisk info:
Hvad: berlin marathon

Hvornår:20.09.2009
tilmelding og mere info: 

www.real-berlin-marathon.com
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Af Johan Hvitved, forår 2008

Efter gode elevforeningsarrangementer i 2008 i København og Odense, 
med høje deltagerantal, var der den 28. februar 2009 elevforeningsar-
rangement i Århus, hvilket også blev en succes. 

Deltagerantallet, som lå på 100, var det hidtil højeste for et elevfor-
eningsarrangement og blev endda begrænset af brandmyndighederne, 
som ikke tillod flere i festlokalet. Det ser derfor ud til at der vil være 
mindst lige så stor opbakning til kommende arrangementer – herligt!

Første skoledag
Arrangementet i Århus var bygget op omkring et første skoledag-tema, 
som startede om eftermiddagen på Jellebakkeskolen, hvor ”eleverne” 
havde historie, hjemkundskab, formning og musik, hvilket blandt andet 
indebar quiz, lagkagelavning(som selvfølgelig skulle spises om aftenen), 
sangskrivning og meget andet. festen om aftenen blev afholdt i et su-
per festlokale på Egmont-kollegiet, som sammen med en velassorteret 
bar mixet med moderne danserytmer udgjorde opskriften på en meget 
hyggelig iHs-feststemning, som kun Bobs ellers formår at frembringe.  
Alt i alt var det en rigtig hyggelig dag, hvor man genså sine gamle høj-
skolekammerater, og andre søde iHs-personer, hvilket ikke altid bliver 
gjort i en travl hverdag.

vi har i elevforeningen været meget glade for jeres opbakning til ar-
rangementerne og håber i også vil bakke op i fremtiden. så tag din gamle 
roommate i hånden næste gang der er elevforeningsarrangement og kom 
og nyd en hyggelig dag med dine gamle højskolevenner og vær med til 
at skabe nogle gode arrangementer, så bliver rekorden formentlig slået 
igen næste gang.

Foto-konkurrence 
Indsend dit ynd-lings-IHS billede samt en kort tekst og få det på for-siden i næste elev-skrift!

Billedet skal have 
forbindelse til høj-
skolen på den ene 
eller anden måde, 
bare teksten for-
klarer sammenhængen 
med IHS, og hvorfor 
netop dette er dit 
bedste billede.

Fotoudvalget vil vælge det bedste ud af de mange indsend-te. Husk at navngive alle personer på billedet. Ligeledes skal dit eget navn samt årgang fremgå. 

Du kan maile tekst og 
billede til
k.katrine@jubii.dk 
eller sende det med 
post til
katrine Stig kristensen
Søllerødgade 45,st.tv.
2200 københavn n

Rekordernes tid er formentlig ikke forbi – vær med til at sætte dem!

Billede fra efterår 2008 Billede fra efterår 2008Billede fra efterår 2008 Billede fra efterår 2008
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Ved repræsentantskabsweekenden d. 7.-9. november 2008 fremkom der, i forbindelse 

med evaluering af elevskriftet, et ønske om, at det kommende elevskrift skulle indeholde 

en artikel, der kunne sætte gang i en diskussion. 

Det er herligt at læse de mange rosende artikler om vores højt elskede højskole, og høre 

om hvordan gamle IHS’er holder sammen ved forskellige arrangementer, men for at skabe 

forbedring må vi også turde være kritiske; både overfor os selv i elevforeningen og overfor 

IHS. Der vil derfor i forbindelse med denne artikel blive oprettet en gruppe på Facebook, 

der hedder ”IHS – din mening”, hvor du kan melde dig ind og være med i diskussionen fra 

denne artikel, eller selv starte nye diskussioner, hvis du synes, at der er behov for det. 

Kreativiteten mangler ikke, når der skal holdes fest på IHS. Gang på gang bliver flotte, fest-

lige og skøre kostumer fundet frem til temafesterne, hvor der ingen grænser er for, hvad der 

kan lade sig gøre. Specielt husker jeg en fest med temaet ”Det hårde gademiljø”, hvor vi fik 

lov til at låne en brugt bil af en autoophugger til at stille inde midt i spejlsalen, og af Stark 

fik vi lov til at låne en cementblander til at servere velkomstdrinks i. Men også traditionen, 

hvor der 2 weekender i streg afholdes først polterabend, med alt lige fra bowling til men-

neskelig bordfodbold, og weekenden efter bryllup, hvor alle elever har en rolle i form af et 

familiemedlem eller en ven til brudeparret, vidner om, at der er vilje til at skabe nogle helt 

specielle fester på IHS, og det er fedt.     

FeSt HVer weeKenD
Omvendt må jeg også sige, at jeg blev overrasket, da jeg i august 2007 startede på IHS og 

fandt ud af, at der afholdtes fest hver weekend. Hvilket efter min mening er for ofte. når jeg 

hører om, at de på andre idrætshøjskoler afholder fest en gang om måneden eller mindre, 

så tænker jeg, hvorfor fylder det så meget på IHS? Hvorfor er det, at IHS’erne om torsdagen 

skal på Bobs, om fredagen er der fredagscafé og lørdag afholdes der fest? er det den ene-

ste måde, IHS’ere kan finde ud af at bruge deres weekend på? Jeg synes personligt, at det 

nåede at blive lidt trivielt, at weekenderne altid var bygget op på den samme måde. Jeg tror, 

at jeg ville have glædet mig mere til festerne, 

hvis det ikke var så ofte. Samtidig synes jeg 

også, at det passer dårligt sammen med det 

image en idrætshøjskole har, da den i manges 

øjne forbindes med at have en sund livsstil. 

AlternAtIVer 
Derfor synes jeg, at det var fedt, da vi i team-

buildergruppen forår 2008 begyndte at lave 

alternativer til torsdags-byturen, ved at arran-

gere wellness i svømmehalen og hygge i pej-

sen, hvilket gjorde, at mange blev hjemme. 

ligeledes kunne fredagscaféen og lørdagsfe-

sterne, bare en gang imellem, erstattes af no-

get andet, der kunne være lige så hyggeligt el-

ler sjovt. Dette ville også være med til at skabe 

noget mere liv i weekenderne, da min erfaring 

er, at lørdag og søndag ofte foregår på langs, 

når der drikkes både fredag og lørdag, og det 

går ud over de aktiviteter, der ellers bliver ar-

rangeret i weekenderne. 

Hvad er din holdning? Synes du også, at fe-

sterne fylder for meget på IHS? eller måtte de 

gerne fylde mere? Meld dig ind i facebookgrup-

pen ”IHS – din mening” og fortæl os hvad du 

mener. 

”i regn og slud
vi drager til skanderborg ud
Vi kommer fra mange steder i æ land, 
så vi ankomme med bus, bil og til vands
næsten alle har gået på iHs,
og de få udefra gi’r os ikke stress.
de gør det bare endnu mere sjov,
når vi spiller efter ølbowlingens lov.”

Ja digter bliver jeg aldrig, men det 
afholdt mig ikke fra at være en af man-
ge, der i august 2008 befandt sig på 
skanderborgfestival. 

Mange stod heldigvis i kø mandag nat, 
så vi fik os en plads på sølund i gåafstand 
fra festivalen. Her boede vi i en rigtig iHs-
camp. Det stod der i hvert fald på den pa-
rasol, vi havde sat op, for heldigvis var det 
solskin det meste af tiden.

vi var elever fra mange forskellige årgan-
ge på iHs, og nogle havde taget nogle ven-
ner med hjemmefra, men det afholdt os ikke 
fra at sidde i én stor gruppe og hygge både på pladsen og til 
koncerterne.

torsdag aften midt under rasmus Nøhr (man har vel gået på 
iHs) brød himlen ud i skybrud. Det stod ned i stænger, og det 

eneste telt, der holdt tørt, var specielt indkøbt i friluftsland under 
kyndig vejledning. Heldigvis skinnede solen igen fredag morgen, 
så vi alle sammen kunne få tørret vores tøj, få smilet tilbage på 
læberne og festet videre.

Jeg har aldrig været på festival før, og det var en rigtig sjov 
oplevelse. Jeg hyggede mig både med nogle af mine rigtig gode 

venner og lærte andre at kende. så det kan herfra 
varmt anbefales herfra at arrangere en lignende lejr 
næste år, når festvalen har 30 års ju-
bilæum.

Af Lise Fræhr, forår og efterår 2006 Af Sisse Daugbjerg Lavsen, efterår 2007 og forår 2008
IHS-camp på Skanderborg Kom med din mening – En artikel med KANT
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Af Lars Henrik Nielsen, efterår 2001
Morgen/Vinterbadning… Det kolde gys!

Min næste tanke gik i en mere naturvidenskabelig retning. Det 
kan jo ikke være sundt, sådan at udsætte kroppen for disse 
temperatursvingninger. Her bragte min første søgning på lit-
teratur mig til Ugeskrift for læger, hvor jeg fandt følgende ud-
drag: 

”Nedsænkning i koldt vand er en potentielt livsfarlig situation 
for den accidentielt nedsænkede person, og mortaliteten er høj 
i de første minutter. kroppens umiddelbare respons på ned-
sænkning i koldt vand ( < 25 °C) kan inddeles i de øjeblikkeligt 
indtrædende, såsom kuldeshock, dykkerrefleks og kardiale ryt-
meforstyrrelser og den senere indsættende hypotermi”. (1)

så udelukkende godt kan det jo ikke siges at være, der er dog 
nok ikke tale om reel risiko for hypotermi i denne situation, da 
jeg ikke forestiller mig, de er i vandet ret lang tid. risikoen for 
kardiale komplikationer hos de unge mennesker er nok heller 
ikke stor, så der syntes ikke nogen umiddelbar risiko forbun-
det med badningen. Min videre søgning bragte mig også forbi 
www.dr.dk, hvor der var et interview med en af forfatterne til 
artiklen i ugeskriftet. Her stod:

”frigørelsen af belønningsstoffer i hjernen, som gør, at vi ef-
terfølgende får varmen og opnår følelsen af velvære. lidt den 
samme proces og belønning, man oplever ved løb, og man kan 
ganske rigtigt opleve at blive afhængig af begge dele”. (2)

Her kom vi måske en forklaring en smule nærmere: man kan 
simpelthen blive fysisk afhængig af det, men jeg tror nu heller 
ikke, det lige er det, der spiller ind her, eftersom de kun gør 
det når de indfinder sig på iHs. Der ligger måske mere noget 
socialt bag.

EFTEr LIDT SøgnIng OM InFOrMA-
TIOn PÅ OMrÅDET, Er JEg ALTSÅ 
IKKE BLEVET KLOgErE I MIT FOr-
Søg PÅ AT FInDE En grunD TIL, 
HVOrFOr DE gør DET??

HvOrfOr GørE NOGEt sÅ 
NAtUrstriDiGt sOM At BADE i 
iskOlDt vAND?
nu har jeg kommet på IHS siden 2001, og i den periode har det 
altid undret mig, hvilken entusiasme diverse næsten unavn-
givne personer** har lagt for dagen, når det kommer til at stå 
op og springe i havet som dagens første gerning, det være 
sig uanset vejr, vind, årstid, temperatur osv. Jeg har set lidt 
”skævt” til dem, for hvem, ved deres sansers fulde brug, væl-
ger at stå op den halve time før, for så at udsætte kroppen for 
det kolde gys. Det virker ikke gennemtænkt.

Nu kom det sig så, at sidst jeg var på skolen, gentog dette sig 
selvfølgelig, og jeg rystede som sædvanligt på hovedet over 
disse kuldesøgende individer – Det fangede vores yndige re-
daktør jo hurtigt, og bad mig komme med et lille indlæg om, 
hvorfor jeg ikke også deltager i det kolde gys.
først tænkte jeg, hvad bruger jeg tiden på i stedet. Jo, jeg væl-
ger i stedet at bruge lidt ekstra tid på at vågne, for så stille og 
roligt at have god tid til at indtage dagens vigtigste måltid, og 
da meget gerne med en kop sort kaffe og avisen til. **Per Vemmelev, Lars T m.fl

(1)  ugeskrift for Læger 2006; 168(38):3203  
– Overlevelse i koldt vand

(2) www.dr.dk
Billede fra efterår 2008
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Engang for flere år siden var der nogle, der – efter opholdet på 
IHS – fik en genial ide. De ville stadig gerne holde kontakten og 
blive ved med at mødes efter IHS, så de startede en tradition 
med at ses, hver den første torsdag i måneden i Århus, oftest 
på Waxies. Desværre har der ikke været så meget liv i traditio-
nen i en periode. 

Nu er vi en flok nye unge iHs’ere, der gerne 
vil bevare traditionen! siden september er vi 
en lille flok, der har pustet liv i traditionen 
igen. vi synes, det er skønt at ses med 
andre iHs’ere og vil meget gerne have 
endnu flere med til disse arrangemen-
ter! Den første torsdag i måneden er 
dejligt nemt at huske, så det arbejder 
vi som hovedregel med, men hold øje 
med info, for tid og sted kan variere ind 
imellem. for det meste mødes vi bare om 
aftenen på Waxies eller en anden bar nede 
i byen, hvor vi hygger og sludrer. Man møder 
bare op, når man har tid og lyst, så det er tit lidt 
forskellige mennesker, der er der, og stemningen er høj, 
lige til sidste mand går hjem. 

i fremtiden har vi en idé om at lave små events engang imel-
lem. fx kunne man en aften spise sammen på en af byens re-
stauranter, bowle, julehygge, holde en spille aften, osv. kun fan-

tasien sætter grænser, og vi er åbne for et hvert forslag! Dette 
vil så naturligvis blive med tilmelding.

for at kunne følge med i hvad der sker for iHs’ere i Århus, 
har vi dannet en FAcEBooK GRuppE ”IHS’ER I ÅRHuS” og 
bruger ihselev.dk til at smide info ud på. Hvor og hvornår næste 
arrangement er, og hvad der skal foregå, kan læses her, og alle 

er meget velkomne til at dele anden relevant info også. 
Her kan man også netop nu se billeder fra vores dej-

lige, hyggelige julearrangement, første torsdag i 
december, hvor vi var ca. 25, der var samlet til 

æbleskiver, gløgg og pakkespil. vi har også 
haft en rigtig hyggelig torsdag med gang i 
den på Bridge Water, fordi en iHs’er gav den 
gas med sit band; dette er der dog desværre 
ikke billeder fra.

vi lægger en del arbejde i det, og vi synes, 
det ville være skønt at se flere iHs’ere, også fra 

andre årgange, så vi kan lære hinanden at kende 
på tværs af årgangene. så ta’ en iHs-ven i hånden 

og hold torsdagstraditionen i hævd! 

Gensynsglæde og hyggelige hilsner fra
Lisbeth Düwel og Joanna Olesen

IHS Mysteriet

Torsdags-tradition i Århus
Af Lisbeth Düwel og Joanna Olesen, forår og efterår 2007

Er der egentlig nogen der helt præcis ved, hvorfor der blev bygget en højskole lige netop 
i Sønderborg? Mange af os har hørt gode historier om kunsten fra Henning og Anker, 
men skjuler kunstværkerne noget mere? Hvad er dansk hjulridder-laug egentlig for no-
get? Hvad laver det solur, der aldrig er indstillet ordentligt, uden foran spisesalen? Alle de 
spørgsmål spurgte en flok teambuildere sig selv om. De tog derned sidst i sommerferien 2007 
for at se, om de kunne finde nogle spor, der kunne lede dem til svar på spørgsmålene. Det 
eneste, de fandt frem til, var en gammel nekrolog fra … Sølund Jørgensen… 

Men var det virkelig det eneste, de fandt frem til? Hvorfor vil de gerne have, at vi andre 
skal kende til denne nekrolog? 

Det var utrolig mange spørgsmål, som du måske kan finde svarene på, næste gang du er 
på IHS. 

Til elevmødet kan du finde din indre Robert Langdon (Da Vinci Mysteriet) frem og 
finde frem til hemmeligheden, der er gemt inden for IHS’ mure. 

IHS mysteriet lever!

Billede fra efterår 2008
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skulle vi også opleve 2 uger før afrejse, men så var vi også klar 
til at nyde en uge på lanzarote i fulde drag.

taktikken på plads
Med erfaringerne fra 2007 vidste vi fra start hvilken taktik, 
der skulle lægges for at opnå optimal ”tan”, fuld udnyttelse 
af faciliteterne og bedste pladser i baren. Denne gang måtte 
vi dog sande, at den tid, hvor man som elev fik kompetent 
undervisning i sit yndlingsfag fra morgenstunden af, var forbi. 
Men så kunne man jo altid lægge sin pause forundrende tæt 
på beachbanen, the lawn eller hvorfra man ellers kunne spotte 
nogle af lærernes tricks.

til gengæld genskabte vores lille gruppe alt den herlighed, 
vi havde oplevet med iHs året forinden, krydret med nye input 
fra ”the debutants”, der af forskellige grunde ikke havde været 
med året før.

Der blev tonset igennem fra morgen til aften, dystet mod hin-
anden på kryds og tværs, og selv vejret levede op til forventnin-
gerne – ægte iHs-stil. 

IHs prikken over i’et 
Der var i det hele taget en fantastisk stemning ugen igennem 
i vores store penthouse-lejlighed. Den dannede rammen om 
fællesmåltiderne og når der ellers skulle holdes pause, fx fra de 
meget intense boksekampe, der blev udkæmpet under stor be-
vågenhed på stadion. Cykelturene, aerobictimerne, beachvol-

leykampene, squashkamp-
ene osv. fandt også sted i 
vores lille 13-mands grup-
pe, så i princippet kunne tu-
ren have ligget i en hvilken 
som helst anden uge, uden 
iHs som medspiller. så ville 
vi til gengæld have været 
gået glip af alle de kampe, 
hvor netop iHs stillede med 
udfordreren. vi ville heller 
ikke have været foruden 
alle de gode snakke med 

lærere og elever, som også endte i en svingom, når det blev 
aften, og det ikke længere var de direkte idrætsaktiviteter, der 
lokkede, 

Helt sikkert er det, at den plads, vi fik til at lege elever, lære 
nye at kende og have det sjovt med de kendte fra vores forårs-
ophold og ikke mindst lærerne, satte prikken over i’et på en helt 
uforglemmelig uge midt i studieræs og arbejdskramper.

vi vendte hjem med ny energi og en bevidsthed om, at der 
stadig ligger masser af fantastiske oplevelser og venter med iHs 
– efter iHs. 

Tak fordi vi måtte være med.

Af Trine Rask-Nielsen, efterår 2007 og foråret 2008
LA SANTA – IGEN!

Alt for tidligt en kedelig torsdag morgen i oktober stod vi 8 
nyudsprungne gamle elever fra efteråret ’07 og foråret ’08 i 
Billund lufthavn. Med kufferterne fyldte med pasta og badetøj 
var vi klar til at tage til Club La Santa Sport – igen.

fornøjelsen med iHs på la santa havde de fleste af os oplevet 
på vores ophold året forinden. Og det skulle selvfølgelig gen-
tages, til trods for at man i mellemtiden var blevet gammel 
elev.

Et par detaljer skulle lige falde i hak først
Otte timers planlagt ventetid i Gatwick lufthavn skulle til sidst 
vise sig at blive en smule ekstra hektisk, idet vores sidste pas-
sager, der skulle flyve fra københavn med samtlige 9 billetter i 
sin varetægt, blev forsinket. Men med en gruppe spækket med 

forhenværende fi’ere og teambuildere tog det ikke lang tid, før 
vi havde en løsning. Næste morgen kunne vi således trisse ud 
i solen på la santa og vente på de resterende 4 ”gamle”. De 
havde sikret sig turen gennem iHs, og rejste derfor sammen 
med de daværende elever og lærere.

så var vi lige pludselig 13 iHs’ere med 8-10 måneder sammen 
i sønderborg på bagen.

Alt udsolgt
forarbejdet til turen havde været langt fra problemfrit. Med 
alt udsolgt fra Danmark og opringninger uden held til Norge, 
sverige, tyskland, Holland og selv søren stein, så håbet om at 
komme af sted samtidig med iHs så sort ud allerede fra begyn-
delsen. Der skulle dog kun et par dagslange møder over msn 
til, før vi havde 9 billetter fra England i hus. En lille flykonkurs 

Billede fra efterår 2008

Billede fra efterår 2008

Billede fra efterår 2008
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sweatshirt  . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 200,-
(herre og dame modeller)

Mckinley soft shell . . . . . . . . . . . kr. 400,-
(herre og dame modeller)

Helly Hansen undertrøje  . . . . . . kr. 225,- 
(herre og dame modeller)

shorts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 175,-
Nemline t-shirt . . . . . . . . . . . . . . kr. 100,-

Modellerne er fra venstre mod højre anne, ulrik, linne og jacob.

Operakursus  6. - 13. marts 2009 
argentinsk tangO i påsken 8. - 13. april 2009 
gOlf uge 17 19. - 25. april 2009 
mOtiOn Og kultur 26. april – 2. maj 2009 
gOlf uge 19 3. - 9. maj 2009 
gOlf uge 21 17. - 23. maj 2009 
festdanse 31. maj - 6. juni 2009 
gOlf uge 25 14. - 20. juni 2009 
musik, fis, hOp Og spring 28. juni - 4.juli 2009  
dans 1 5. - 11. juli 2009 
familiekursus (fra 5 år) 12. - 18. juli 2009  
midt i livet 19. - 25. juli 2009 
dans 2 19. - 25. juli 2009 
spOrtsweek fOr hele familien 26. juli - 1. august 2009  
linedance Og kultur 16. - 22. august 2009 
mOtiOn Og kultur 6. - 12. september 2009 
efterårstangO 3. - 9. OktOber 2009 
familiekursus i efterårsferien 10. - 16. Okt. 2009

Tøjkollektionen fra IHS Korte kurser på IHS

Læs mere 
på ihs.dk

KUN 
PÅ 

IHS!
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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 elevforeningens medlemmer. Skriv derfor gerne til os – det er 
jer, elevskriftet skal handle om.
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via e-mail: nina_laerke_belt@hotmail.com og  
lilliendal@gmail.com eller med post – adres-
serne findes forrest i elevskriftet. 
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Med venlig hilsen Redaktionen
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