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Formandsord efterår 2009
Af Peter Sonne

Årets elevmøde var endnu engang en succes. Det er lang tid si-
den, at jeg har oplevet så god en stemning under hele weeken-
den, og lørdagens fest var prikken over i’et i løbet af weekenden. 

Bandet, som spillede lørdag aften, havde vist meget svært ved 
at få lov til at forlade scenen. De gjorde det i øvrigt helt fanta-
stisk for andet år i træk. til lørdagens fest blev Else Petersens 
idrætslegat uddelt for anden gang, denne gang til to gamle 
elever: sofie Gars Holm og Holger Jacobsen, men dette kan i 
læse om andet sted i elevskriftet.

Tak til hjælperne
for at få elevmødet til at fungere er der 35-40 gamle elever fra 
repræsentantskabet, som knokler i løbet af weekenden for, at det 
hele skal blive en fantastisk weekend for resten af weekendens 
deltagere. selvfølgelig har vi det også sjovt i forbindelse med ar-
bejdet, men jeg syntes nu, at alle årets hjælpere skal have en tak 
for deres store arbejde, både i forbindelse med elevmødet men 
selvfølgelig også i løbet af resten af året, hvor der bliver arrange-
ret mange forskellige arrangementer for medlemmerne.

Generalforsamlingen
Årets generalforsamling var i år en langvarig affære, hvor 
der var gode diskussioner om de to vedtægtsændringer, som 
bestyrelsen havde foreslået, og som blev vedtaget (læs refe-
ratet fra generalforsamlingen). Det betød, at elevforeningen 
i fremtiden har fået en næstformand, som bestyrelsen selv 
vælger. i første omgang blev Anders lærke valgt, men ved et 
bestyrelsesmøde i august valgte bestyrelsen, at det i fremtiden 
skal være lise fræhr, som har denne post, og hun har hele 
bestyrelsens opbakning. Næstformanden skal være forman-
dens sparringspartner og kan gå ind og overtage nogle af de 
forpligtigelser, som formanden har, da det faktisk kan være et 
rimelig tidskrævende job at være formand. til næste års gene-
ralforsamling skal der findes en ny formand for elevforeningen, 
da jeg synes, at det er på tide, at der kommer nye folk til. så 
hvis du er interesseret i at høre, hvad man laver som formand 
og måske overvejer, om det er noget for dig, er du selvfølge-
lig meget velkommen til at kontakte undertegnede for at høre 
nærmere. 

Vi var til Landsstævne i Holbæk
Elevforeningen valgte – som de fleste forhåbentlig ved – at del-
tage i DGis landsstævne i Holbæk i begyndelsen af juli. vi var 
lidt over 40 gamle elever, som havde taget imod tilbuddet, 
og vi havde en fantastisk forlænget weekend. vi var repræ-
senteret af gamle elever helt tilbage fra ophold i begyndelsen 
af 1980’erne og frem til de nyeste årgange. Desværre havde 
skolen ikke valgt at tage forårets elever med til Holbæk, så 
det blev kun os fra elevforeningen, som var skolens repræ-
sentanter i Holbæk, hvilket vi gjorde rigtig flot og viste hvilket 
sammenhold man får på tværs af hold og årgange på iHs. Og 
vi gjorde et stort indtryk på mange. Det bedste eksempel var 
nok, da vores 7-mands fodboldhold (iHs Allstars), som bestod 
af spillere fra foråret ’99, mødte et hold af unge 2. Generati-
onsindvandere, hvor pædagogerne havde meget svært ved at 
holde styr på spillerne og få dem til at fungere som et hold. 
iHs Allstars smed deres bedste mand på modstandernes hold, 
og dermed fik modstanderne en oplevelse i, hvordan det hele 
fungerer meget bedre, når man holder sammen og er et hold. 

Hjemmesiden er desværre ude af drift
i løbet af sommeren har vores hjemmeside ihselev.dk desvær-
re været ude af drift. vi arbejder på at få den til at virke igen, 
og finde ud af hvad der har været galt. forhåbentlig vil det 
ikke vare længe, før vi kan gøre brug af den, så alle kan se 
hvilke gode tilbud, elevforeningen giver til alle medlemmerne. 
Et af tilbuddene er blandt andet at blive en del af repræsen-
tantskabet, så man kan komme med til vores repræsentant-
skabsweekender. Den næste ligger allerede 13. til 15. novem-
ber. Hvis nogle ønsker at komme med fremover, skal i bare 
kontakte undertegnede. 

De bedste iHs-hilsner
Peter sonne, formand
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Af Søren Stein Brinck
Forstanderen har ordet

Sommeren 2009 går nu på hæld, og vi 
ser tilbage på en sommer med lutter 
udsolgte kurser. 

Medierne har denne sommer skrevet 
meget om, hvor populært det er at 
tage på sommerferie på en højskole. 
Jeg er meget glad for den positive om-
tale for højskolerne, for vi har generelt 
svært ved at komme igennem med de 

positive historier, der præger vores hverdag i højskolen. På 
iHs planlægger vi at afholde 25 uge-kurser næste år, så kig 
ind på www.ihs.dk og se en beskrivelse af kurserne eller bestil 
det store katalog hos højskoleforeningen på www.ffd.dk – der 
kunne måske også være et kursus for dig.

101 elever
vi startede i onsdags efteråret 2009 med 101 elever, og de er 
efter et forrygende introforløb nu godt i gang med det faste 
skoleskema, igen i år er det fag som surf, beachvolley, sports-
massør og fremtidens idrætsleder-uddannelse, der trækker 
mange elever.

Turen går til Miami
vores store nyhed på denne efterårsskole er, at vi efter 10 år 
i træk at have taget til Club la santa sport på lanzarote har 

valgt at lave vores efterårstur om. turen går i år til Miami, hvor 
vi skal være i 14 dage. i Miami skal vi, udover at dyrke en 
masse idræt, besøge et college, se Miami Dolphins spille mod 
Buffalo Bills i amerikansk fodbold, se Miami Heat spille mod 
san Antonio spurs i basketball og en tur til Everglades. sidst 
på turen tager vi til Orlando og ser kennedy space center og 
Universal studios. vi glæder os meget til dette nye rejsemål, 
og vi er sikre på, at vi kan lave en fantastisk fællesoplevelse 
for vores elever.

Med ønske om et dejligt efterår til jer alle sammen.

søren stein Brinck
forstander

Højskolen er som altid under forvandling og mødes nu af unge med andre forudsætninger. 
På kurset vil vi (måske lidt nostalgisk) genoplive den ”gamle højskole”, men også konfrontere deltagerne med den 
moderne højskole og de oplevelser, som tilbydes. Et møde med 70’ernes og 80’ernes højskole og de nye 
strømninger. 

Har vi fået et nyt dannelses-ideal? Og hvis ja – hvad er så indholdet? Hvordan kommer det 
til udtryk i idrætten og det sociale liv? Debat, samtale, foredrag om kultur, samfund 
og idræt samt gode muligheder for fysisk aktivitet tilpasset deltagernes forud-
sætninger. Men også sang, dans og hyggeligt samvær.

Vi ses Uge 19 2010 
(Lørdag d. 8. maj til fredag d. 14. maj)

Kursusledelse : Jens Brinch og Jørgen Hinsby.

OBS! kurset ligger i ugen op til elev-
mødet. Derfor er det oplagt at 
blive på iHs og deltage i det 
årlige elevmøde, hvor der 
kommer endnu flere 
”gamle” iHs’ere. 

Nyt kursus på IHS: Højskole før og nu!
Et kursus som primært henvender sig til ”gamle” IHS’ere, som vil tilbage og mærke stemningen.

Elevskrift 2009 nr. 2 | 7
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torsdag hoppede seks friske tøser ud af soveposen for at del-
tage i idrætscross. Drengene, der også skulle have deltaget, 
havde vist desværre for ”ondt i håret” til at komme op… vi var ti 
hold i alt med tre mand på hvert hold, der skulle ud på et stjerne-
løb med forskellige poster. Der var både opgaver i kajak, kano, 
på surfboard, rebbane, mountainbike og o-løb i byen og skoven. 
så det var lige i iHs-ånden. Efter to timers action med fuld gas 
kom afgørelsens time, og de to iHs hold endte som nr. 3 og 4, så 
det må siges at være ganske fint!

Boldens arena, arena og spring mekka
i løbet af dagen var der gang i aktiviteterne rundt omkring. 
idrætscross og dens ”poster” foregik i friluftslejren nede ved 
vandet, og de, der havde tilmeldt sig friluftslivet, boede også 
i denne lejr. Der var også rigtig gang i den store stævneplads, 
hvor mange af os valgte at tage ind og kigge. Der var beach-
volley, håndbold både på græs og sand, ringo, ”boldens are-
na” med alverdens kendte og nyopfundne boldspil, bane og 
instruktør til et nyt kroket-lignende spil fra østen, cirkus/gøgler 
aktiviteter, friluftsliv med pæleklatring og pandekager på bål. 
Og så var der selvfølgelig den store arena og ”spring mekka”, 

hvor der var gymnastikopvisninger næsten hele tiden. Det var 
et slaraffenland af idrætsmuligheder, hvor man kunne deltage 
i turneringer, se opvisninger eller bare komme og prøve.

Om aftenen var den store indmarch. Nogle valgte at gå med, 
mens resten gerne ville se på. Det var temmelig hårdt at skulle 
stå så meget og vente, og vi var ude på en lang gåtur, inden vi 
overhovedet kom ind på pladsen. Men det var en stor oplevelse 
at gå ind på stadion fyldt med så mange mennesker, der klappe-
de, spændingen var på sit højeste, og overalt så man bare glade 
folk. indflydelsesrige folk kom og holdt taler, og selv Dronningen 
og Prinsgemalen sad i logen, og så det selv samme show. Gym-
nasterne kom ind i kajak og på surfboard, som blev kørt rundt 
på hestevogne. Der var havfruer, måger, svaner m.m., og sange 
der passede til temaet: ”Holbæk holder vand”. til sidst var der 
fælles sang, inden alle fik lov at komme ned og slå sig løs på den 
store plæne til Dodo and the Dodos, som gav den fuld gas oppe 
på scenen. Pludselig mødte vi hr. og fru. stein Brinck, og så gik 
vi alle ned på havnen og hørte ”le freak”. selvom nogle af os 
var så smadrede, at vi kun orkede at sidde halvsovende på en 
bænk, så var det en helt fantastisk dag og aften.

Tasken var pakket med sportstøj og sommertøj, da turen gik mod Holbæk onsdag den 1. juli 2009. Jeg glædede mig til 
gensynet med flere ”gamle” IHS’ere og fem dage med sport, hygge, musik og flotte opvisninger. Inden jeg tilmeldte 
mig, vidste jeg ikke helt, hvad jeg skulle forvente af sådan et landsstævne, da det var første gang, jeg skulle med. Jeg 
har faktisk altid troet, det kun var gymnastik, fordi det mest er det, der bliver vist i fjernsynet – men jeg blev klogere, 
og oplevelsen overgik mine vildeste forventninger.

En hel del af de godt 40 ”gamle” IHS’ere, der havde tilmeldt sig IHS-lejren, dukkede op allerede i løbet af onsdagen.  
De to store rød-hvide ”party telte” blev sat op, bagagen sat ind, og snart var de fleste allerede i løbetøjet for at deltage 
i et 5 km løb først på aftenen. Bagefter var der hygge både i byen og ved teltlejren. 

Sport og kultur 
for fuld 
udblæSning!!!

Af Joanna Gaardsted Olesen (forår og efterår 2007)



Gymnastik, måske med tømmernænd
søndag måtte vi tidligt op og have teltene pakket sammen. 
Alle gav en hånd med, og lynhurtigt var pladsen ryddet. vi 
tog igen ind til stævnepladsen, hvor det store afslutningsshow 
foregik. Her var der igen taler, og efterskoleeleverne lavede 
mere gymnastik – denne gang også med spring-serier, inden 
verdensholdet til sidst gav opvisning. 

Alt fungerede til UG. Alle dage var vejrguderne med os; det 
var faktisk næsten for varmt, men vupti så havde arrangørerne 
fået sat både brusere og flere vandhaner med iskoldt vand op, 
så man kunne blive nedkølet og få væske hele tiden. sove- og 
bademulighederne var rigtig fine, og busserne drønede rundt i 
fast pendul fart og blev dirigeret rundt, så de blev brugt, hvor 
der var størst behov. Hver dag var der lækker varieret morgen-
mad, hvor man samtidig fik frokosten med på bakken, så man 
kunne putte den i tasken med kølerum, som vi alle havde fået. 

Møder flere IHSere, ses vi 2013?
vi mødte flere tidligere iHs elever og flere af lærerne, og endda 
en tidligere underviser fra søgaard Jørgensens tid faldt i snak 
med os, da han opdagede logoet på vores tøj. Det hele var lige 
i iHs-ånden og det var fem fantastiske dage med fuld knald 
på! kultur, masse af sport og fællesskab fra morgen til aften. 
Mange af os blev enige om, at det havde været så fedt, at vi 
bestemt også vil deltage i Esbjerg i 2013 – og det kunne være 
så fantastisk fedt, hvis flere af jer iHs’ere har lyst til at dele 
den oplevelse og deltage i næste landsstævne sammen med 
elevforeningen!!! 

fredag gik lidt på samme måde, med en masse aktiviteter alle 
steder. De første kampe i håndbold- og fodboldturneringen blev 
spillet og flere spillede med i rangliste-turneringen i beachvolley. 
sidst på dagen mødtes vi alle hjemme i lejren, hvor der var ble-
vet indkøbt mad og grill, som så blev klargjort i fællesskab, og 
derefter stod den på hygge og sang, inden folk enten kravlede til 
køjs eller fortsatte til havnen for at høre mere god musik.

Vi vandt!
lørdag var sidste dag med gang i aktiviteterne, hvor der bl.a. 
var halv- og helmarathon, og de sidste kampe i fodbold og 
håndbold skulle spilles. Håndbold holdet var med i senior mix-
puljen, og selvom vi ikke før havde spillet sammen, gik det 
ganske godt. vi måtte dog erkende et enkelt nederlag, og før 
sidste kamp var dramaet om 1. pladsen i gang. Men selvom 
vi vandt vores egen kamp, var vi stadig afhængige af, at en 
anden kamp faldt ud til vores fordel. Heldet var med os denne 

dag, så iHs håndbold holdet vandt puljen og fik diplom og to 
bolde, som vi sendte med til sønderborg. Da vi kom tilbage til 
lejren for at grille, spise og hygge, fik vi den glade nyhed at 
også fodbold holdet havde vundet, og måtte så resten af afte-
nen høre ”vi er mestrene, vi er mestrene….”. 

Om aftenen var der igen kæmpe festshow på stævnepladsen. 
Her var det de næsten 4000 efterskoleelever, der i samspil med 
Peter Mygind, lavede et fantastisk imponerende show. så man-
ge unge mennesker der løb ind og ud mellem hinanden i flotte 
dragter og lavede gymnastik og dansede, og blev ét med hinan-
den i én og samme kæmpe bølge af bevægelse. Der var virke-
lig tænkt store tanker om formationer og forskellige rekvisitter, 
som bl.a. delen med de yndige piger, dansende med lysende 
tøndebånd, netop da tusmørket havde sænket sig. Bagefter var 
der koncert med lis sørensen og et kæmpe kor af efterskole-
elever, og til sidst gik vi igen alle på havnen for at høre koncert. 

Af Joanna Gaardsted Olesen (forår og efterår 2007)
Sport og kultur for fuld udblæsning
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af Mikala Sørensen, Efterår ’08 af Lisbeth Düwel, ’07

Hvem kan ikke løbe 5 km?? 
Det burde være til at overkomme, og så bliver det samtidig kombineret med en picnickurv og hyggeligt samvær med IHS’ere..!! 
”Det skal vi simpelthen være med til”, tænkte ti gamle elever fra IHS, bosiddende i Århus…

Dagen var d. 19. august, og vejrguderne var med os – solen skinnede fra en skyfri himmel! Man kunne i Århus vælge mellem tre 
forskellige dage at deltage i, og i alt løb der, på de tre dage, 36.000 deltagere over målstregen. Deltagerne skulle være inddelt i et 
hold på fem, hvor man skiftedes til at løbe de fem km. Elevforeningen stillede stærkt med ti deltagere, men da der var tilmeldt lidt 
flere hold, valgte fem friske iHs’ere er løbe turen to gange, mens resten heppede på sidelinjen..!! 

Efter de sidste var kommet i mål, skulle den uddelte picnickurv indtages, og vi kan fortælle, at der var nok brød, pålæg og skum-
bananer til alle! faklerne, som hvert hold havde fået, skulle også tændes, og der spredte sig en hyggelig sensommer-stemning over 
Mindeparken. Mens der blev sludret på picnictæpperne, var mørket lige så stille faldet på, og det var tid til et overvældende fyrvær-
kerishow – en perfekt afslutning på en hyggelig aften sammen med nogle dejlige iHs-hoveder.

DHL i København DHL i Århus

Høj sol og højt humør. Ved et lykketræf har vejrguderne valgt 
at give netop tirsdagen et ideelt sensommervejr. Jeg må ind-
rømme, jeg ikke var helt klar over formatet på dette arrange-
ment. At det er Verdens største motionsløb dæmrede ikke for 
mig, før jeg måtte opgive at danne mig overblik over pladsen 
og dernæst tænke, at der er ligeså mange forsamlede man-
dag, onsdag, torsdag og fredag. Og at der derudover også lø-
bes i Odense, Ålborg og Århus – det må blive til ret mange, der 
kan sige, de har deltaget i en DHL-stafet. 

’Mange’ er dog ikke et pronomen, der beskrev iHs-teamet den-
ne fine dag. vi havde 5 tilmeldte hold á 5 runder, der skulle løbes, 
så de 17 gæve iHs’ere indså, at der var mulighed for at få rørt 
løbeformen lidt ekstra med en bonusrunde for et par af os. snart 
havde sonne afsat alle 25 løbenumre, gældende for 5 km hver. 
En håndfuld af flokken begav sig over til startområdet med hver 
en stafet i hånden, mens vi andre forsøgte at sjusse os frem til en 
sandsynlig starttid. vel vidende, at jeg skulle løbe som nr. 2 gik 
ventetiden med at trippe lidt rundt i løbeskoene, kigge på uret og 
lytte til kommentatoren. sidstnævnte var i øvrigt ikke rigtig til at 
undgå, eftersom vi sad lige op ad en højttaler. vi var i hvert fald 
opdaterede i vores iHs-lejr.

Da tiden nærmede sig, gik jeg og mine 4 løbefæller over til 
startboksen. som sild i en tønde stod vi på tæer og spejdede for-
håbningsfuldt efter det første glimt af et kendt ansigt. En efter en 
fik vi stafetterne og kunne lade os bære med menneskestrøm-

men ud på vores 5 km runde i og omkring fælledparken. Med 
fascination løb jeg og bed mærke i, at dette opbud af virksom-
heders logoer og navne næsten kunne sammenlignes med at 
åbne en gratisavis. De indledende kilometre gik med at studere 
diverse firmaers løbstrøjer og efterfølgende deres ejeres korre-
sponderende udseende. fra bebrillede, ranglede computerfyre 
med Windows’ logo på ryggen til friske, rødkindede piger med 
t-shirts fra DGi-byen – uden undtagelse løb de, unge som gamle. 
Alene feltets imponerende mangfoldighed var et skue i sig selv. 
Den sidste bid af ruten gik durk igennem folkemængden og duf-
ten af grill, mængdens heppen og et fjernt ekko af kommentato-
ren ledsagede mig til mål. 

Med sved på panden og t-shirten klistrende til ryggen lod jeg 
mig dumpe ned på tæppet sammen med de andre, hvis runde 
også var overstået. DHl-madkasserne blev åbnet, sulten og tør-
sten stillet og mens mørket langsomt sænkede sig over fælled-
parken, tændte vi faklerne og nød deres flakkende lys. Med en 
stemning af hygge, sammenhold og behagelig snurren i fødderne 
endte dagen for iHs elevforeningens deltagelse i DHl-stafetten.
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Lidt om Bosei
På Bosei blandes japansk kampsport og idræt og østens sær-
lige filosofi med den danske højskoletradition. Undervisningen 
tager udgangspunkt i den japanske kampsportstradition budo, 
men højskolen har også en lang række andre idrætstilbud sam-
men med de mere traditionelle højskolefag.

Eleverne på Bosei vil modtage undervisning i nogle fantastiske 
rammer midt i et af Danmarks smukkeste områder. Bosei ligger 
i pragtfulde naturomgivelser nær ved Præstø fjord på sydsjæl-
land, og de imponerende bygninger og omfattende udendørs 
anlæg til en værdi af 100 millioner kr. er blevet foræret af grund-
læggeren af tokai University i Japan. Det er den største gave, 
den danske folkehøjskole nogensinde har fået af en enkeltgiver. 

Jeg er flyttet til sjælland – i første omgang alene, har inddra-
get sommerferien, ”bakser” med arme og ben og bruger alle de 
kontakter, jeg har, dels i mit eget netværk og i idræts/højskole-
miljøer for at skaffe flere elever. Jeg har brug for al mulig hjælp 
for at få Bosei på Danmarkskortet, da det tidligere har været 
lukket japansk land, og ikke mange kender til denne fantastiske 
nye idrætshøjskole. 

Gøre en forskel
siden jeg tiltrådte som forstander den 15. juni har jeg fordoblet 
elevtallet, som nu er 18. Jeg regner med, at vi den 2. august 
kan starte første elevhold med mindst 24 elever. Ja, og så skal 
tallet bare vokse i fremtiden i disse dejlige omgivelser. 

Det har været nogle begivenhedsrige første arbejdsdage. At 
bygge noget op fra bunden og nyansætte spændende ansigter 
som lærere, kok, mm. At få en helt ny organisation til at køre, tro 
på det og træffe de rigtige beslutninger. Det er her, at jeg kan 
mærke, at mine 18 år på iHs kommer mig til gode. 

Min nye rolle falder mig meget naturligt, og jeg kan mærke på 
mine medarbejdere, at min tro på, at det skal lykkes, smitter af 
på dem, og vi er inde i en positiv spiral, hvor jeg sætter kursen.

Bosei er japansk og betyder 
”reach for the stars”
Da jeg i 1991 blev ansat som ung lærer på IHS, var vi 
på et værdiseminar på Rømø. Her skulle vi drøfte fæl-
lesværdier, og vi blev alle enige om, at det var vigtigt, 
at vi i lærergruppens fællesskab skabte ”stjernestun-
der” i samvær med eleverne. Meget oplivende at vi 
som lærergruppe dengang lagde grundstenen til det 
værdigrundlag, der siden er udviklet til det, der står 
på IHS-hjemmesiden i dag. 

Meget er sket siden, og til sidste elevmøde i maj må-
ned, havde jeg ikke anelse om, at jeg her 2 mdr. se-
nere, hvor jeg skriver til jer, er forstander på Danmarks 
nyeste idrætshøjskole Bosei ved Præstø. 

Den 5. juni 2009 tog jeg en af mit livs største be-
slutninger ved at sige ja til at blive forstander, sætte 
underskriften på kontrakten inde på Christiansborg og 
dagen efter sige mit højskolelærerjob op på iHs efter 
18 fantastiske år. Men jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, 
at det var den rigtige beslutning – og at jeg nok ikke 
mange gange i livet får chancen for at stå i spidsen for 
en af de mest unikke idrætshøjskoler i Danmark.

Af Erling!
Kære venner

Foto: Morten Ellehauge
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Stor tak til IHS fordi jeg og min familie måtte være med i 18 år.

Jeg havde en fantastisk afskedsreception den 25. juni hvor ca. 
80 var mødt op. Jeg havde af søren fået lov til at invitere familie, 
venner og kollegaer. Jeg siger tusind tak for jeres fremmøde og 
opbakning og ikke mindst til de unge i elevforeningen, som kom 
helt fra københavn. tak til tidligere kollegaer, familie, venner og 
nuværende kollegaer (ja, nu også tidligere). 

Uge 29 var mit sidste familiekursus på iHs, hvor jeg har væ-
ret kursusleder de seneste 10 år. vi havde en fantastisk uge, 
hvor alt var muligt, ikke mindst på grund at teamet omkring 
familiekurset. Jeg har de seneste år udnævnt dem til ”Danmarks 
bedste familiekursus team”! i år var ingen undtagelse, og som 
kenneth P. ville sige, så fik vi hinanden til at lykkes, både kursi-
ster og lærere. tak til alle jer, som igennem mange år har været 
trofaste støtter på mine familiekurser.

Jeg vil afslutningsvis give dig et lille japansk citat med på vejen
• Dyrk din ånd i dine unge år
• styrk din krop i dine unge år 
• Byg din visdom i dine unge år 
• stræb mod stjernerne i dine unge år 
Dr. Shigeyoshi Matsumae grundlægeren af Tokai Universitetet 

Du er altid velkommen til at lægge vejen forbi Præstø, eller 
ring hvis du er på disse kanter

www.bosei.dk

kærlig hilsen 
Erling Joensen

Selvfølgelig ses vi igen
lige som for jer, brænder iHs stadig i mit hjerte. trods mit far-
vel som lærer er jeg jo stadig gammel elev fra vinterskolen 
1980 og sommerskolen 1981. så det er heldigvis på gensyn; 
jeg vil stadig være at finde til elevmødet og i elevforenings-
regi. 18 år er lang tid, ja næsten et halvt arbejdsliv. Jeg fik mit 
ønskejob i 1991 på iHs. At vende tilbage 10 år efter at jeg var 
elev, det kunne ikke være bedre. Jeg blev kollega stort set med 
de samme lærere, som jeg havde haft 10 år tidligere. På det 
tidspunkt havde iHs 165 elever og 40 på venteliste.

Op igennem 90’erne var elevtilgangen konstant, men derefter 
blev det hårde tider også på iHs, med nedgang i elevtallet og 
stort set en halvering af medarbejdergruppen. Jeg føler mig pri-
vilegeret i gennem så mange år, at have fået lov til at ”prikke” 
til jer og været med til at stille spørgsmålene om livsværdier – ja, 
hvordan vil du leve dit liv? 

for mig har det altid været vigtigt, at eleven kom i centrum, 
og at vi har ”mødtes i øjenhøjde”. At der er sket en udvikling i 
samspillet, ja nogle gange har det mere været ”at vikle jer ud” 
og bare give jer lov til at være jer selv, som har været den stør-
ste oplevelse.

Jeg er taknemlig for ...
 ... at jeg måske har sat mine spor i jeres erindring og på iHs. 
 ...  10 år siden at kunne starte kurser og samarbejde mellem 

erhvervslivet og højskolen.
 ...  i modgangstider at være med til at udvikle nye veje for at 

skaffe elever.
 ... at rejse til færøerne og island og binde bånd til nye elever.
 ...  at få mulighed for at udvikle mit projekt omkring kompeten-

ceudvikling.
... at få lov til at starte Afrika-linien op.
... at jeg har fået lov at lære dig at kende.

Foto: Lisbeth Heinesen
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FI står fremtidens idrætsleder. Det er en lederuddannelse, som DGI har udviklet i samar-
bejde med landets idrætshøjskoler. 

faget afløser det gamle DGi-fag, hvor man fik en støttet uddannelse inden for sit eget 
idrætsspeciale. i stedet får man nu en mere alsidig lederuddannelse, der vægter at 
skabe foregangspersoner med stort menneskeligt og fagligt overskud. Derfor er uddan-
nelsen også inddelt i to dele, hvor den ene omhandler idrættens verden, og den anden 
tager udgangspunkt i den personlige udvikling. Ud over de to teoretiske dele ligger der 
også praktisk arbejde forbundet med uddannelsen. 

Vi er igang
På iHs har vi i foråret haft mange arrangementer som fi’erne har været ansvarlige for. 
vi har gennem hele forløbet haft et samarbejde med julemærkehjemmet i kollund, hvor 
eleverne har været ude og lave aktiviteter for børnene. Derudover har vi arrangeret 
en trivselsdag for Ahlmannsskolen, været med til at gennemføre en sundhedsdag for 
4.klasse på Ulkebølskolen, været hjælpere til den årlige handicapdag i Aabenraa og til 
store legedag i Ulkebøl. Endelig var eleverne på en tre dages studietur til københavn, 
hvor vi mødtes med de andre idrætshøjskolers fi-elever og udvekslede erfaringer.

Denne vekslen mellem teori og praksis giver eleverne en god ballast med i bagagen, 
som de kan bruge på deres videre studievej, og i deres fortsatte arbejde med børn og 
unge. En af hensigterne med uddannelsen er at få de unge engageret og interesseret i 
at deltage i foreningsarbejde både i det store, men også i det små. 

Jeg kan med rette afkræfte myten om, at unge er dovne og ikke gider lave noget frivil-
ligt – de fi-elever, jeg har haft på iHs, har udvist stort engagement, interesse og vilje til 
at planlægge og gennemføre ovenstående arrangementer, og de vil hver og en være 
en gevinst for en hvilken som helst forening – så gå ud og få fat i dem, de er guld værd!

Af Louise Buhr
MINIGOLF I ÅRHUS FI – det nye DGI-fag på IHS

Traditionen tro blev der den 1. torsdag 
i måneden – denne gang september 
måned – afholdt en lille IHS komsam-
men i Århus. Denne gang skulle vi op på 
taget af Bruuns Galleri og spille minigolf! 
Vi skulle selvfølgelig have gang i en 
turnering, så vi kunne finde Den Store 
Minigolf mester. 13 IHS’ere havde valgt 
at deltage i dysten om denne titel, og der 
var kamp til stregen. Vi lagde ud med 
en lille velkomstdrink, hvorefter de 18 

minigolf-huller blev gået igennem. For at 
gøre banerne så troværdige og golfagtige 
som muligt, var der små forhindringer på 
banen – bl.a. de fiktive vandområder gav 
store kvaler for mange deltagere. Der var 
selvfølgelig et par hole-in-one’s, hvor der 
blev jublet i stor stil. 

Efter en spændende sammentælling af 
pointene kunne vinderen findes. Det blev 
Magnus Skriver på 1. pladsen, efterfulgt 

af Anne Gade og skarpt forfulgt af Paul 
Buhr på en 3. plads. 
Da Århus by kunne byde på Festuge på 
denne dato, sluttede arrangementet med 
en fælles øl på stamstedet, Waxies. Vi vil 
gerne takke for en rigtig hyggelig aften og 
for en god opbakning til arrangementet. 

Få mere information omkring 1. torsdag i 
måneden arrangementerne i Århus – tilmeld 
dig på Facebookgruppe: IHS’er i Århus.

Af Lisbeth Düwel og Joanna Olesen, forår og efterår 2007
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Flere IHS`ere i 2010
 
Kære alle

Vi , Luffe(Leif ) og Thurø(Ulrik), årgang 80-81 fra IHS, pri-

oriterer sport og samvær med andre meget højt. 

 
Vi har på den måde altid opsøgt en masse gode og berigende 

oplevelser. 
I IHS-sammenhæng er vi altid blevet fantastisk godt mod-

taget af IHS´ere, samt nuværende og tidligere lærere .

Vi har altid følt, at fællesskabet på IHS er uhyre værdi-

skabende, og vi glæder os allerede nu igen til næste års 

elevmøde og blikmand (1/10 triatlon). Men hvorfor vente?

 
Hvad med Vasaloppet??
 Under dette års benhårde blikmand dystede vi bla. med 

Kristian Normann og Martin Lindgren . Samme aften for-

talte de, at 90 km langrend på Vasaloppet var endnu en 

god udfordring og måske lidt mere grænseoverskridende 

end en blikmand. Snakken gik, og der skulle ikke mange 

drinks til , før udfordringen blev taget op. Vi har tilmeldt 

os løbet, og glæder os til at få ski-gode oplevelser med de 

unge drenge. 
Det er kort og godt forventningen – Samværet og sporten 

trækker endnu engang i IHS’erne;-)

 
Bedste hilsner
Leif (Luffe) & Ulrik (Thurø)

Lidt historie
Vasaloppet er det ældste, længste og største langrendsløb i 
verden. Det første løb fandt sted søndag den 19. marts 1922, 
men Vasaloppets historie strækker sig snart 500 år tilbage i 
tiden. På denne tid var Sverige i union med Danmark, men sti-
gende utilfredshed med den danske Kong Christian II ulmede 
blandt svenskerne – ikke mindst hos Gustav Eriksson Vasa, 
som opponerede mod kongen og havnede i fængsel. Det lyk-
kedes ham dog at flygte fra fængslet i Danmark, og en even-
tyrlig flugt bragte ham gennem Sverige til Mora i Dalarna, og 
videre mod Norge. Gustav Eriksson Vasas flugt gav inspiration 
til det første Vasalopp, der frem til i dag, har udviklet sig til en 
uge lang folkefest – Vasaloppsveckan.

Loppet
vasaloppet er et 90 km langrendsløb i klassisk stil fra sälen til 
Mora med cirka 15.000 deltagere. loppet er afslutningen på 
vasaloppsveckan, som byder på en lang række konkurrencer – 
blandt andet tjejvasan (for kvinder), Ungdomsvasan og Öppet 
spår. Öppet spår er identisk med vasaloppet, men afvikles blot 
en uge før og har åben tilmelding. Det vil sige et oplagt valg for 
danske amatørskiløbere.

Magi i ordet?
to iHs`ere satte sig for at opleve magien i de svenske skove, 
og tilmeldte sig derfor Öppet spår 2009. En tidlig søndag mor-
gen den 22. februar kørte Martin lindgren (efterår 2003) og 
kristian Normann (forår 2003) over startlinien i sälen og satte 
kurs mod Mora. vejret var knap så godt som håbet. Det blev 
omtalt som det værste vejr under vasalöppet i 16 år. snevejret 
gjorde, at de 4-8 normalt optrukne spor var blevet til 2-5 spor 
afhængig af terrænet. Det betød mange mennesker, i få spor 
og tendens til kødannelse mange steder. Men det dårlige vejr 

kunne ikke standse os. vi så på hinanden, og råbte i 
kor ”What dosen’t kill you, only makes you stronger”. 

tempoet var højt fra start og mange hundrede løbere 
blev overhalet. Grantræerne kom susende forbi kun af-
brudt af små ophold ved rutens syv depoter. Efterhånden 
som kilometerne ophobede sig i benene, steg glæden 
ved tanken om et depot forude med den liflige duft af 
blåbærsuppe og hujende folk langs sporet. Efter 8 timer 
og 4 minutter kørte to glade iHs`ere over målstregen 
med dejlige ømme ben og et smil på læben – årets ut-
maning veloverstået. tilmeldingen til Öppet spår 2010 er 
allerede på plads, så mon ikke magien i de svenske skove 
kan siges at have bidt sig fast i de to skiløbere.

Dermed venter endnu et vasaløb, og vi vender tilbage 
med en reportage om oplevelserne i 2010, hvor endnu 
flere iHs`ere, vil gøre sporet usikkert.

Af Christian Normann og Martin Lindgren, 03 og 03/04
VASA 2009



 22 | fordi vi holder af IHS

sofie Gars Holm
•  Hun gik på iHs i efteråret 07 og foråret 08, hvor hun blev 

valgt som årets iHs’er af sin årgang.
•  Hun er meget aktiv i elevforeningen og blev under elevmø-

det i år valgt ind som vestkredsmedlem i bestyrelsen
•  Hun er tidligere svømmer, men under sit ophold på iHs ka-

stede hun sig ud i stort set alle discipliner.
•  Hun læser idræt og sundhed på syddansk universitet i 

Odense. i forbindelse med studiet rejser hun rundt på di-
verse ungdomsuddannelser for at udbedre kendskabet til 
idrætsstudiet.

•  Hun er svømmelærer i sin fritid.
•  Hun gennemførte sit første maraton i Berlin 2008.

Holger Jacobsen
•  Han gik på iHs i vinteren 1973/74
•  På iHs løb han kun efter en bold, og han var en ganske ud-

mærket håndboldspiller.
•  Han var initiativtager til Aabenraa Bjergmarathon hvor han 

har været ansvarlig frem til og med i år, hvor løbet fejrede 10 
års jubilæum med deltagerrekord (kan bestemt anbefales). 

•  Han har selv løbet adskellige maratons, et mere end sin 
kone – men til gengæld løber hun hurtigere.

•  Han er uddannet pædagog.
•  Han har sine rødder i sydslegsvig.
•  Han var i år en af initiativtagerne til at samle sin årgang, så 

de kunne samles til deres 35 års jubilæum i forbindelse med 
elevmødet.

Modtagere af Else Petersens Idrætslegat 2009 flere unge på voreS danSekurSer på iHS
Af Peter Sonne

Ta’ på dansekursus til halv pris, hvis du har været elev på IHS og er under 30…

Hvis man tror på hvad der står i de evalueringsskemaer, vi får retur efter hvert dansekursus, så afholder vi 
nogle fremragende kurser, hvor både fagligheden og fællessangen er helt i top, og med vores nye og 
søde køkkenleder, venter der ydermere også spændende kulinariske oplevelser til måltiderne.

Anker tarpgaard og undertegnede ansætter kun landets bedste undervisere, så uanset om 
du er total ny-begynder, lettere øvet eller bare mega god, er der masser af udfordringer 
i en uge, der emmer af god energi og livsglæde…

snakken er gået i mange år: ” Det kunne være fedt hvis 
der var flere unge med på kurserne…” 

vi er nu blevet enige om at gøre noget aktivt for at 
få nogle flere unge med. 

Hvis i eksempelvis vælger at bo på sovesal, 
får i en hel uge med undervisning og fuld 
forplejning for 1 .400 kr .
kurserne ”sommerdans i” & ”sommerdans 
ii” fuldtegnes som regel i løbet af foråret, så 
du/i skal ikke vente for længe med at melde 
dig/jer til.

se paletten af vores korte kurser på www.
ihs.dk – der er mange spændende tilbud.

vi har endvidere 7 golfkurser i 2010 – ring 
gerne og få et tilbud du ikke kan sige nej til!

Vi ses på IHS 
kenneth P. 
”kursusdirektør”

Tilbuddet gælder følgende kurser
”tango i påsken” i uge 13
”sommerdans i” i uge 27
”sommerdans ii” i uge 28
”festdanse ii/20-50” i uge 34
”Efterårs-tango” i uge 41 Elevskrift 2009 nr. 2 | 23

Bestyrelsen, som består af skolens forstander, elevforeningens formand samt en idrætslærer, for Else Petersens Idrætslegat valg-
te i år at give 2 legater à 10.000 kr. Her er præsentationen af de to modtagere som blev givet lørdag aften til elevmødets festaften.
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thailand er et meget nemt land at rejse i, thaierne er venlige 
og glade for børn og har med deres buddhistiske tro ro til at 
nyde livet. Det smittede af på os, og vi nød virkelig den indre 
ro, der gjorde det muligt for os at nyde at spille kort eller samle 
muslingskaller i flere timer i træk. 

Livsglæde
vi var mange smukke steder, 
overnattede i primitive træ-
hytter og på luksuriøse hotel-
ler, så solen gå ned næsten 
hver dag og fik indsamlet en 
stor bunke dejlige oplevelser. 
vi så thai-familier komme ud 
af deres små træ-hytter, uden 
hverken vand, varme eller 

senge – men til trods for deres få materielle goder, var de fulde af 
arbejdsiver, gå på mod og ikke mindst livsglæde. Det var tydeligt 
for os, at thai’erne har andre værdier, end vi har, og det var godt 
at mærke, at vores børn helt klart opfattede disse forskelle.

Derudover gav det os den afstand fra iHs, der skulle til for at 
genopdage, hvor heldige vi egentlig er. 
– Heldige, fordi vi lever og er sunde og raske.
– Heldige, fordi vi bor i dejlige Danmark.
– Heldige, fordi vi har fået mulighed for at være IHS’ere.
– Heldige, fordi vi har hinanden.

Tilbage til hverdagen
lige så dejligt som det har været at vende tilbage til livet på 
iHs, lige så nødvendigt var det for os som familie at holde en 
pause fra iHs, hvor vi havde rigtig god tid til hinanden. vi har 
lært, at vi skal være gode til at finde små ”åndehuller” til fa-
milielivet. Det er i disse pauser, at vi genfinder energien til det 
fortsatte ”virke” på Danmarks bedste højskole.

vi føler os privilegerede, fordi vi har hinanden, vores børn og iHs.

knus og kærlige tanker
Marieke og søren

En rejse fuld af nærvær

 I knap tre år havde vi brugt meget tid og god energi sammen 
med alle de dejlige mennesker på IHS. Bagsiden af højskoleli-
vet havde vi også opdaget: det er ikke så let at være familie. 
Vi har tre dejlige børn, som i en periode har delt os med rigtig 
mange andre mennesker. Vi savnede bare at have god tid med 
hinanden. Dette – kombineret med en drøm om at vise bør-
nene verden – gjorde, at vi besluttede os for at tage afsted. 

Det viste sig at være det bedste, vi nogensinde har gjort for 
os selv og vores børn. kontrasten mellem vores planlagte liv i 
Danmark og det spontane liv, vi levede derude, var slående. vi 
nød friheden til at gøre, hvad vi havde lyst til. Mange dage var 
det afslapning med gode bøger, kortspil og badning i pool eller 
havet. Andre dage tog vi på opdagelse og besøgte templer, sko-
ler, så fodboldkampe eller hvad der ellers dukkede op. 

Af Marieke og Søren

På en meget kold 2. februar 2009 pak-
kede vi fem rygsække og startede vores 
rejseeventyr: To måneder i Thailand.



Så er Idrætshøjskolen i Sønderborg 
blevet endnu mere markant på de-
res profil som en skole, der søger nye 
grænser og konstant sætter nye mål 
for fremtiden. 

i 2009 har skolen i samarbejde med en gruppe tidligere ele-
ver således oprettet et Adventure racing (Ar) team – rt – iHs, 
som en udvidelse af en allerede veletableret adventurelinje på 
højskolen. Holdet er bygget op omkring tidligere elever fra iHs, 
tilføjet et strejf af rutine, overblik og præcision i form af tre of-
ficer fra hæren. Det er tanken, at holdet kan udvides med inte-
resserede elever. 

IHS viser flaget
Holdet har fokus på, at det skal være sjovt at køre Ar, og lige 
meget hvor presset man er fysisk, vil vi være det hold, der altid 
udstråler glæde og har overskud til et smil. Holdet bygger på 
vilje og engagement og et ønske om spændende oplevelser – 
og selvfølgelig at vise iHs-flaget på fornemmeste vis! sæsonen 
2009 er en opstartssæson, hvor ønsket har været at få en del 
løbserfaring, samt at bygge et forhold op til iHs. Det er indtil 
videre blevet til deltagelse i to løb, bl.a. elite distancen i thy – til 
lands ,vands og i luften, som var 160 km kombineret, kano, mtb, 
løb og inliner krydret med svømmeture, klatring og meget mere 
– et spændende og velafviklet løb, hvor holdet kørte sig ind på 
en flot 3. plads. Derudover har der været lavet to træningssam-

linger. Den første foregik i Århus, og er lige en kort beskrivelse 
af hvad sådan en weekend kan bestå af. Holdet mødtes til fæl-
lesspisning fredag aften, hvorefter der blev spillet kajakpolo i 
svømmehallen og efterfølgende trænet nat-orientering i skoven. 
lørdag bød på mtb-træning. Der var samling på banegården 
kl.07.30, her steg vi på toget til silkeborg, hvorfra vi cyklede en 
flot og varieret rute, der bl.a. bragte os til toppen af Himmelbjer-
get, hjem til Århus. inden vi ramte Århus var der lagt et pitstop 
ind i tilst, hvor der blevet trænet præcisionskast med frisbee, 
på den lokale frisbee-golfbane. Derefter var det hjem i bad, og 
så stod aftenen på pizza og sæsonplanlægning. søndag formid-
dag blev brugt på tekniktræning på inlinere – en weekend med 
optimal udnyttelse af tiden. Den sidste del af sæsonen byder 
på deltagelse i Århus CoastZone Challenge 2009, som foregår 
i og omkring Århus, samt afvikling af en adventureweekend d. 
28./29. november 2009 på iHs – der kommer mere om arrange-
mentet via facebook. I sæsonen 2010 håber vi at deltage i 
flere løb, både nationalt og internationalt, samt etable-
ring af et race i og omkring Sønderborg – Åbent for alle.

Bandefest facts

$  Location: Nørrebro

$  6 bander kæmpede sig igennem forskellige hard-core aktiviteter i løbet af 
eftermiddagen

$  Banderne blev oplært i bl .a . brostenskast, rap, graffiti-maling og flugt-løb 

$  Ca . 60 personer deltog i eftermiddagens aktiviteter - yderlige 25 kom til 
fest og shawarma-spisning om aftenen

$  Til festen om aftenen blev der battlet i breakdance-moves og rap-tekster

$  Den gule bande endte, samlet set, med at besejre de andre bander

$  Det gule vinderhold, havde holdnavnet ”Yellow ho´s”

$  Fan-fucking-tastisk arrangement

$  Østkredsen kaster håndtegn som tak for en cool dag!

Af Lars Henrik Nielsen, Efterår ’01
Racing Team IHS

Adventure racing til lands, vands og i luften!
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Gangster-østkreds-fest
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6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
 Bestyrelsen:
 Claus Jordan ønsker ikke genvalg.
 louise Buhr ønsker genvalg.
 Anders lærke ønsker genvalg

vestkredsudvalg: kristian Munksgård ønsker ikke genvalg.
Østkredsudvalg: lars tang ønsker genvalg.
suppleant: Anne Gade ønsker genvalg
revisor:  Anders thygesen ønsker genvalg.

valg:
Vestkredsudvalg: Sofie Gars stiller op. Valgt.
Østkredsudvalg: Lars Tang ønsker genvalg. Valgt. 
Menige medlemmer: 
Opstillede til de 3 menige pladser: 
Anne Gade 
Jeppe Jensen
louise Buhr
stine Christiansen
Anders lærke

81 stemmeberettige. 78 har afgivet stemmer.
Louise Buhr – 62 stemmer: Valgt
Anders Lærke – 58 stemmer: Valgt
Anne Gade – 53 stemmer: Valgt

Jeppe – 44 stemmer
stine – 17 stemmer

Opstillede til suppleant:
Jeppe Jensen
stine Christiansen

78 stemmeberettigede
76 afgivne
Jeppe – 51 stemmer: Valgt
stine – 25 stemmer

revisor 
Anders Thygesen ønsker genvalg. Valgt.

7: Eventuelt .
 –  Det indskærpes over for bestyrelsen, at afstemnings-

proceduren skal diskuteres. 
 –  ros fra de ældre årgange om det engagement, som alle 

lægger for dagen.

Dagsorden er i henhold til vedtægterne:

1:  Valg af dirigent, referent, og stemmetæller .
 Dirigent: kristian Munksgård
 referent: Nina lærke Belt
 stemmetællere: rasmus riis og karen Dalgaard.

2: Formandens beretning .
 v. Peter sonne.
 Godkendt.

3: Regnskab og budget ved Marie Louise Drøhse, 
 Godkendt.

4: Fastsættelse af medlemsbidrag .
  Medlemsbidragets størrelse fastholdes: kontingentet forbli-

ver på 100,- på girokort, mens det vil koste 80,-, når der 
betales over PBs.

5: Indkomne forslag . 
 Afstemning om forslag 1: 
§6f:  Elevforeningens bestyrelse vælger på førstkommende be-

styrelsesmøde efter generalforsamlingen 2 repræsentan-
ter til skolens bestyrelse samt en suppleant.

  Ændres til:

§6f:  Elevforeningens bestyrelse vælger på førstkommende 
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2 repræsen-
tanter til skolens bestyrelse samt en suppleant. Desuden 
vælger bestyrelsen en næstformand som er stedfortræ-
der for formanden hvis denne er forhindret i at deltage.

84 stemmeberettigede
56 stemmer for
16 stemmer imod
Ændringen er hermed vedtaget.

Generalforsamlingen anbefaler, at bestyrelsen diskuterer ved-
tægtsændringen, da formuleringen kan fremstå uklar. ligeledes 
anbefales det, at afstemningsproceduren fremover diskuteres og 
optimeres, da der er en vis usikkerhed i form af håndsoprækning, 
som er blevet anvendt ved de to forslag om vedtægtsændringer.

Afstemning om forslag 2:
§13:  fuldmagt til at bestyre foreningens midler gives til for-

manden og kassereren af 5 medlemmer af bestyrelsen.
80 stemmeberettigede
71 stemmer for
Forslaget er vedtaget. 

Idrætshøjskolens Elevforening i Sønderborg DEr BlEv HOlDt GENErAlfOrsAMliNG i  iDrÆtsHØJskOlENs fOrEDrAGssAl lØrDAG D. 16. MAJ 2009 kl.13.45
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Redaktionen

formand
Peter sonne
victor Bendixgade 1, 1. tv
2100 københavn Ø
tlf: 30225750
peter.sonne@mail.tele.dk

kasserer
Marie louise Drøhse
Carl Holst-knudsens vej 6, st.
8000 Århus C
tlf. 23954945
m_droehse@hotmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:
Anders lærke Moesby
Parkvej 3, 2, v. 213
4000 roskilde
pixeldyr@sol.dk
tlf. 26154233

louise Buhr
thorvaldsensgade 9, 1. th,
8000 Århus
tlf. 29913921,
louisebuhr@hotmail.com

lars Henrik Nielsen
sjællandsgade 92 A, 1.
8000 Århus C
tlf. 20976279
lni@studmed.au.dk

Jakob Gade
rødkløvervej 6, 2. tv
8200 Århus N
tlf. 51622851
jakob_gade@yahoo.dk
 
Anne Gade
sjællandsgade 86, 2.
8000 Århus C
tlf. 51346646
annebrolingade@hotmail.com
 
Øst:
lars tang
Grøndals Parkvej 4 A, 3. tv
2720 vanløse
tlf. 25341341
l_tang@live.dk

Julie schou
Jagtvej 120, 7, -709
2200 københavn N
tlf. 26817550
Julie_schou@hotmail.com

vest:
lise fræhr
sjællandsgade 86, 2.
8000 Århus C
tlf. 20870786
lise1986@hotmail.com

sofie Gars
thuresensgade 7, 2. th
5000 Odense C
tlf. 22179223
sofiegars007@hotmail.com

suppleant:
Jeppe Jensen
Husumgade 25, 2. tv
2200 københavn N
tlf. 22457870
mailtojeppe@gmail.com 

Årgangsrepræsentanter:
Efterår 2008
kathja rasmusen
silkeborgvej 110, st th
8000 Århus C
kathjarasmusen@gmail.com 
tlf. 28122411

Efterår 2008
thilde løndahl
Christiansgade 83, st th
5000 Odense C
thilde_loendahl@hotmail.com 
tlf. 28891822

Forårsskolens start d. 6. januar 
2. periode d. 28. januar

3. periode d. 11. april
Elevweekend 14. til 16. maj 

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 af-
spejler sammensætningen af elevforeningens 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: 
nina_laerke_belt@hotmail.com og lilliendal@gmail.com eller med post – 
adresserne findes forrest i elevskriftet. 

Dette fantastiske elevskrift søger en 
frivillig layouter, som vil krydre bladet 
med billeder og pæn grafik. Elevskriftet 
udkommer to gange om året og bliver 
planlagt på repræsentantskabsweeken-
der nede på skolen. Du skal have viljen 
og tiden til at sætte bladet op og gerne 
erfaringer med designprogrammer. 

Så hvis du går med en lille grafiker gemt 
i maven, som rigtig gerne vil ud, så hen-
vend dig til elevforeningens formand.

Kontakt
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Billeder fra forår 2009


