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ER DER BRUG FOR HØJSKOLER I DANMARK?

Debatten om højskolernes berettigelse kører stadig, selvom ca. 
10.000 unge mennesker hvert år i den grad bekræfter beretti-
gelsen ved at tage af sted. I dette blad kan du derfor bl.a. læse, 
hvad forstander Michael Willemar mener om dette spørg-
smål. Vi vil tillade os at komme ham i forkøbet: Der er brug 
for højskoler i Danmark. Grundene er mange, og du har sik-
kert din favorit, men du sidder med en af de vigtigste i hånden; 
elevskriftet. Elevskriftet er lavet af tidligere elever til tidligere 
elever. Det bygger udelukkende på frivillig arbejdskraft og 
kontingentpenge. Det er et symbol på den glæde, de venskaber 
og den ånd, man oplever på og efter et højskoleophold. 
Det er vigtigt, for selv om et stigende antal danskere i disse år 
besøger højskolerne, har bevægelsen udfordringer. Højskol-

erne bliver nemlig, lige nu over en femårig periode, beskåret 
med ca. 11 pct. ligesom de andre ungdomsuddannelser. Der 
kan være forskellige holdninger til dette, men faktum er, at 
de politiske vinde ikke blæser i højskolernes retning. Derfor 
er det vigtigt, at vi som tidligere højskoleelever, igen og igen 
fortæller den gode historie om højskolerne. Det er vigtigt, at 
der i Danmark igen bliver en fælles forståelse af, at højskol-
erne er vigtige og må prioriteres. Om du er rød, blå, ung eller 
gammel, og om du er for eller imod beskæringer, så ved vi, at 
du har gået højskole og har haft det fantastisk. Fortæl det til 
andre. Spred budskabet: Der er brug for højskoler i Danmark!

Rigtig god læselyst.

Leder skrevet af redaktionen
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FORMANDSBERETNING
Af Helle Heide 

Conventus
Implementeringen af Conventus har været en lang og hård fødsel, og desværre 
oplever vi stadig komplikationer, som kræver førstehjælp udefra. Men hold ud, 
kære medlemmer, det skal nok ende lykkeligt. Nye tiltag tager tid og tålmodig-
hed. Lad os i stedet glæde os over den voksende diversitet i vores arrangement- 
er rundt omkring i landet.  
 
Stadigvæk nye og kreative arrangementer  
I repræsentantskabet sker der løbende en ind- og udskiftning, hvilket betyder, 
at nye kræfter kommer til og byder ind med nye ideer, og det er yderst værdi-
fuldt for vores forening. Nu har jeg været med i over syv år, og jeg er enormt 
imponeret over, hvordan vi som elevforening kan blive ved med at lave 
arrangementer, som ikke har været prøvet før eller afviklet i en ny kobling. I 
Odense har de bl.a. hygget sig med vinterbadning og film, brætspilsaften og 
bouldering (klatring). I Aarhus har de julehygget, løbet orienteringsløb og 
giver den i skrivende stund fuld gas med promoveringen af deres ’Åbningsfest 
for Letbanen’ aka Vestkredsfesten. I København har de spillet beachvolley i 
den nye Hafnia Hal, haft et petanque-arrangement og sågar været i radio- 
biograf. Fælles for alle kredse har været nogle fantastiske informationsaftener 
i efteråret for kommende elever. Dette har været kombineret med fælles-
sang for tidligere IHS’ere og sang fra lokale dygtige sangere med Adam ved 
klaveret. 
Hold øje med disse på Facebook, da de kommer igen til foråret, hvor alle  
tidligere IHS’ere igen er velkomne.  
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Formandsskifte
Til maj genopstiller jeg desværre ikke til formandsposten. Det var ikke det sce-
narie, jeg havde tænkt mig, da jeg stillede op for to år siden. Men efter grundig 
overvejelse har jeg alligevel valgt at give stafetten videre. 
Kærligheden, begejstringen og passionen for både IHS og elevforeningen er 
den samme, og der er rigtig mange ting ved formandsposten, som jeg kom-
mer til at savne. Den kommende 
formand kan glæde sig til opkald 
fra tidligere elever fra de gamle 
årgange – det er virkelig en sand 
fornøjelse at have disse menne-
sker i røret og mærke, hvordan 
IHS stadig betyder noget for dem.  

Generelt har det været en sand 
fornøjelse at få lov at stå i spidsen 
for, hvad der uden tvivl er Dan-
marks bedste elevforening. Det er 
også derfor, at jeg ikke slipper re- 
præsentantskabet helt og stadig 
håber at kunne bidrage, blot med 
mindre ansvar fremadrettet.  

Conventus Crew
Udfordringerne med Conventus kan nogle dage ligne en ”never ending story”, 
men tro mig – der arbejdes benhårdt for at finde løsninger. Vi arbejder på at 
få lavet et kompetent Conventus Crew, således at I medlemmer har flere eks-
perter at gå til med spørgsmål, og så svartiden forhåbentligt kan mindskes. I 
januar stødte vi på tekniske udfordringer, som vi desværre ikke har været herre 

over. Dette har betydet problemer med tilmelding af automatisk betalingskort, 
hvilket vi har sat som krav til jer medlemmer for netop at lette det administra-
tive arbejde fremadrettet. Men hvor der er vilje, er der vej, og vi lærer hele ti-
den. Jeg har nævnt det før, men siger det gerne igen – hav tålmodighed med os.  
En praktisk bemærkning i forhold til Conventus er, at hvis du undrer dig over, 
at du ikke kan tilmelde dig arrangementer på vores hjemmeside, så skyldes det 

formodentlig, at du ikke har betalt 
kontingent. Man kan nemlig ikke 
tilmelde sig arrangementer uden 
medlemskab. 

Kommende arrangementer 
I skrivende stund er Vestkredsfesten 
på trapperne, og før vi har fået set 
os om, skriver vi maj måned og tid 
til Elevmødet den 11.-13. maj. Tak til 
alle jer, som hjælper med at samle 
jubilæumsårgangene. Uden jeres 
hjælp kunne vi ikke sende invitatio-
ner ud til de mange jubilarer og ska-
be en unik weekend. Af sommer- 
arrangementer kan nævnes Tinder-
box i Odense, hvor du har mulighed 
for at stå i bar med andre IHS’ere og 

deltage i festivalen med dem. Søg efter ”Team IHS på Tinderbox” på Face-
book. Går du selv med en ide til et arrangement, hvor du gerne vil have elev-
foreningens støtte og opbakning, så tøv ikke med at tage fat i os. 

Nyd resten af bladet lavet af det fantastiske redaktionsteam.
5

ELSE PETERSENS MINDELEGAT
Husk, at du kan indstile personer til Else Petersens Legat ved at 
sende en mail til undertegnede. Kriterierne for at modtage dette  
leget er, at personen:  
• Har gennemført et helt kursusophold på Idrætshøjskolen i 

Sønderborg
• Har været særlig aktiv i at skabe gode rammer på IHS un 

der opholdet 
• Har fortsat interesse/virke inden for idrætten efter opholdet 

på IHS 
• Har fortsat interesse i IHS efter opholdet ved deltagelse i 

elevmøder, elevforeningen mv.  
Uddyb gerne i mailen, hvorfor du indstiller vedkommende. 
Mail til helleheide@hotmail.com
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Jeg vil skynde mig at svare ja, vi har i Danmark brug for højskoler! 

Når jeg vælger denne overskrift, så skyldes det, at vi i Danmark er godt på vej 
til at skabe meget vanskelige vilkår for højskolerne. Alt peger på, at vi som 
højskoler skal være klar til en fortsat årlig reduktion i statsstøtten på to pro-
cent. For IHS vil det over nogle få år betyde den nette sum af ca. 1.000.000 kr. 
færre i indtægter. Det er selvfølgelig noget, der kan mærkes. Det er samtidig 
centralt bestemt, at lærerne skal have mere i løn (hvilket er helt fortjent), men 
ved andre lejligheder følger der typisk penge med, det gjorde der bare ikke i 
det her tilfælde - desværre. 
Det skal ikke lyde som tuderi fra min side men blot en konstatering af, at vi 
på IHS skal være på dupperne og ikke sove i timen. Jeg er ikke i tvivl om, at de 
højskoler, der udviser rettidig omhu, vil stå stærkt i vinden, mens de øvrige vil 
knække og blive ”blæst væk”.  IHS har dybe rødder og et fantastisk team, der 
nok skal stå stærkt i blæsten – og fortsætte med at vokse sig stærkere. Cash is 
king er et almindelig kendt udtryk fra erhvervslivet. Vi har som højskole jo ikke 
samme tilgang om størst mulig bundlinje, men selv de bedste værdier og hold-
ninger kommer ingen vegne uden den nødvendige kapital. Derfor arbejder vi 
også stenhårdt med flere håndtag – der skal sikre den nødvendige indtægt. Vi 
kan ikke spare os til succes, men arbejde systematisk på at udvikling og udvide 
IHS-palletten. Dette uden at gå på kompromis med vores værdigrundlag og 
ståsted.  
Så jeg vil gentage min første linje – der er i høj grad brug for højskoler.  Hvem 
skal ellers medvirke til at ”danne” de unge mennesker? Med dannelse tænker 
jeg i en mere folkelig opfattelse af dannelse – det kultiverede menneske – må-
ske som noget mere jordnært, det være sig ”en god stil” eller gode manerer.  
 

HAR VI BRUG FOR HØJSKOLER?
Forstander Michael Willemars ord
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At se sig selv som en del af noget større: værne om fællesskabet og den re-
spektfulde optræden overfor andre uanset forskellighed. Acceptere at man 
ikke hele tiden skal være i centrum samt stå op for egne holdninger og være 
lydhør overfor andres. Det kan i nogens ører lyde som en selvfølgelighed, men 
det opfatter jeg ikke, det er. Med curlingbørn, der bliver båret frem af deres for-
ældre og altid er i centrum, med et samfund, hvor tolerancen til tider har lidt 
skibbrud, er der i høj grad brug for et sted, hvor dannelse og ikke uddannelse 
(med en karakter for øje) er i centrum. 
Vi bliver jo ”dannet”, fra vi bliver født. Vi bliver dannet igennem folkeskolen, i 
sportsklubben m.m.. Forskellen er måske højskolens kostskolemiljø, og at fo-
kus ligger på processen og ikke resultatet. Vi vil gerne give vores elever – og 
i princippet også vores ældre kursister – masser af fantastiske oplevelser og 
kompetencer. I sidste ende er højskolerne ”blot” et middel til at skabe reflek-
sion, indsigt i og udsigt om sig selv - alt sammen i et forpligtende fællesskab.
IHS har nogle fantastiske unge mennesker, der netop italesætter noget af det  
ovenstående og ikke mindst handler på det. Forårsholdet 2018 er et homogent, 
festligt og tolerant hold, hvor de gør rigtig mange ting for at gøre hinanden 
stærke. Det er en super proces at være en del af.
 

IHS lige nu
IHS skal altid have renoveringer for øje. Der er mange steder, vi gerne vil løfte 
faciliteterne. Heldigvis har IHS et fantastisk team af pedellos, der er dedikeret 
og med gåpåmod får gjort rigtig mange ting. Altoverskyggende i disse dage er, 
hvordan vi bedst bevarer vores dejlige svømmehal. Vi nærmer os en afslutning 
på processen, og til august vil vi påbegynde renoveringen. En ting er sikker: 
svømmehallen kommer til at bestå. Kunsten er, samtidig med fortsat at have 
en svømmehal, at få udført så mange energioptimerende foranstaltninger som 
muligt. Disse besparelser skal nemlig medvirke til at finansiere, hvad vi kom-
mer til at betale for renoveringen af svømmehallen. 
IHS har et meget stærkt team, og jeg oplever en god sammenhængskraft mel-
lem alle ansatte. At relationerne er gode, er jeg ikke i tvivl om. Jeg synes, vi 
har en god retning med nogle virksomme rammer, hvor rollerne virker rimelig 
afklarede, uden nogen forhåbentlig føler sig sat i bås. En stor ros til teamet. 
At der er kamp om eleverne, er der ingen tvivl om. De fleste idrætshøjskoler 
opruster deres PR- og markedsføringsområder. At vise sig på de sociale medier 
og have en stærk og visuel hjemmeside er afgørende.  IHS har også skruet op. 
Vi har et lille stærkt team, der arbejder seriøst og klart gør en forskel.  I vores 
behov for at fortælle om idrætshøjskolerne til vores ”kunder”, så er det glæ-
deligt at syv af idrætshøjskolerne herunder IHS er gået sammen og deltager i 
Uddannelseskaravanen. 
IHS har fortsat brug for sine tidligere elever. I gør en uvurderlig indsats. Det er 
så afgørende, at I fortæller den gode historie til andre potentielle elever. Det er 
vi dybt taknemmelige for.  Jeg har sagt det før og siger det gerne igen: 
vi har Danmarks største og bedste elevforening. Tak for jer! Jeg glæder mig til 
at hilse på jer alle til elevmødet. Det bliver stort, sjovt og berigende.  

”IHS har dybe rødder 
og et fantastisk team, 

der nok skal stå stærkt 
i blæsten – og fort-

sætte med at vokse sig 
stærkere”

HAR VI BRUG FOR HØJSKOLER?
Forstander Michael Willemars ord
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For nogle er det år siden, og for andre er det årtier. Uanset hvad kan de fle-
ste nok genkalde sig følelserne fra den dag, de trådte med nervøse, spændte 
og forventningsfulde skridt ind på IHS’ lange gange. Den dag, hvor ingen 
kunne forestille sig, hvilke venskaber, oplevelser og glæder der ventede.

I dette nummer af elevskriftet er vi taget til IHS for at høre, hvordan det føles 
og mærkes at være ny elev på skolen. I skrivende stund er det 20 dage siden, at 
117 smukke unge mennesker begyndte på forårsopholdet 2018.  
To af dem er Magnus og Mathilde. De møder os i Pejsestuen på en smuk dag i 
januar. De sætter sig begge i de brede stole med hver sin kop kaffe i hånden. Ma-
thilde og Magnus er begge i 20erne og stammer henholdsvis fra Silkeborg og  
Odense. Og netop dét kan en højskole - samle mennesker fra hele landet. 

Afsted på højskole  
’Hvorfor højskole?’ virker som et godt sted at starte. Mathilde griber spørgs-
målet som den første og tilslutter sig netop tanken om et fællesskab på tværs 
af landet, mens Magnus fortæller, at han primært valgte højskole for at tage 
revanche for sit fravalg af efterskole.  Men hvorfor lige IHS? ”Min bror gik her 
for omkring 4-5 år siden, og jeg var på besøg hernede engang og blev totalt 
forelsket i skolen og det sammenhold, man tydeligt kunne fornemme, eleverne 
havde,” fortæller Magnus. ”De har også nogle fede fag, som jeg videre hen kan 
bruge på mit studie,” fortsætter han. Og særligt IHS’ udbud af fag var også det, 
som vakte Mathildes interesse, og hun valgte at tage skilinjen. 

De første dage 
De to var enige om, at de blev mødt med åbne arme, da de startede på IHS, og 
der gik heller ikke længe, før de to faldt i snak med deres nye højskolevenner. 

Billede fra 80’er fest, F’18 
Magnus Høvsgaard tv., Mathilde Gram Andersen th.

DE NYE IHS’ERE PÅ GANGEN  
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”Alle nye elever har totalt meget gåpåmod og er mega åbne over for alle. Man 
falder konstant i snak med folk, og folk har samme interesse i at snakke med 
én,” fortæller Magnus. I takt med, at de har lært de andre elever at kende, fandt 
Mathilde også ud af, at hun ikke behøvede at være elitesportskvinde for at del-
tage i fællesskabet. ”Jeg havde en forventning om, at der ville være fyldt med 
idrætsfolk, som levede for at dyrke sport, hvilket slet ikke er tilfældet.” 

Den nye roomie og bogruppe 
Man kan ikke komme uden om, at ens roomie og bogruppe ofte har stor betyd-
ning for opholdet på skolen. Eleverne på ens gang er med til at skabe en tryg 
base, der kan danne grundlag for de første tætte bånd. Dette oplevede Magnus 
også med sin roomie, Rolf: ”Rolf og jeg klikkede med det samme, hvilket gjorde 
opstarten helt vildt nem. Skolen og vores to fortsættere havde fundet på nogle 
gode teambuilding-øvelser, som gjorde, at vi inden for få dage var blevet tætte.” 
Det er fantastisk, når venskabet mellem roomies opstår helt naturligt. Men 
når skolen tilfældigt sammensætter 117 mennesker, kræver det nysgerrighed, 
energi og accept, hvis venskaber skal vokse på trods af forskelligheder. Denne 
forskellighed oplevede Mathilde også med sin roomie. ”Jeg har en rigtig sød 
roomie. Hun er på mange punkter min modsætning, men vi har det hyggeligt, 

og vi kan sagtens snakke sammen, det er nice.” Selvom Mathilde kan hygge sig 
meget med sin bogruppe, har det også krævet tilvænning. ”Derhjemme havde 
jeg nok aldrig snakket med dem fra min bogruppe, men her bliver man nødt til 
det, og så lærer man nye typer mennesker at kende og skaber tolerance.” Hun 
tilføjer også, at det netop er dét, der er ”det smukke ved højskole”. 

Behovet for at trække sig fra fællesskabet 
Tempoet på IHS er højt, og det kan være svært at give sig selv lov til at gå glip 
af noget. Men det kan også være rart med alene-tid for at samle tankerne og 
hvile hovedet, når man er blandt mange nye mennesker konstant. Dette nikker 
både Mathilde og Magnus genkendende til, da vi spørger, om de har haft brug 
for at trække sig fra fællesskabet. ”Jeg tror også, det er vigtigt, at man giver sig 
selv lov til at trække det sociale stik nogle gange,” fortæller Mathilde. Magnus 
tilføjer, at ”der er plads til alles behov hernede. Man er konstant på, og derfor 
er det nogle gange rart lige at ligge inde i sengen og slappe lidt af. Og det er der 
ingen, som peger fingre af. Folk respekterer hinanden.”

Den nye hverdag 
I 20 dage har Magnus og Mathilde haft deres daglige gang på IHS. Og hvor-
dan er det så gået indtil videre? ”Jeg synes egentlig, at den første uge gik 
sygt stærkt, og at den var spændende, da man ikke kendte nogen, og alt var 
nyt,” siger Mathilde. For Magnus flyver tiden afsted: ”Hver dag er en ny 
dag. Det føles som om jeg har været her længe, altså på den gode måde.”  
Det er den samme følelse, vi husker tilbage på og efterlades med, da vi takker 
for Magnus’ og Mathildes tid. Magnus retter på sine krøller, mens Mathilde 
drikker det sidste af sin kaffe, inden de rejser sig. Vi sidder tilbage og kigger ud 
over Parken, havet og de nøgne træer. Solen er langsomt på vej ned, mens vi 
tager afsked med Sønderborg og IHS. For nu.  

tekst/Sofie A
gaard Laursen, E’14

”Når skolen tilfældigt  
sammensætter 117 menne-
sker, kræver det nysgerrig-
hed, energi og accept, hvis 

venskaber skal vokse på 
trods af forskellighed.”
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Hvad har e-sport med sport at gøre, og kan man overhovedet kalde computerspil for en sport?
Inden for sportsgrene som boldspil og ketchersport, hvor du bruger kroppen fysisk, kan man tale om 
at have en god reaktionsevne og en god evne til at kunne aflæse modspilleren og dennes taktik. Der 
findes i disse sportsgrene også træningspas, tests og rutiner, hvor du dygtiggør dig i sporten. Præcis 
det samme gælder for e-sport, som f.eks. i Counter-Strike og League of Legends, hvor man desuden 
lærer at samarbejde med sine holdkammerater og være omstillingsparat i forskellige situationer i 
spillet. Når man får en forståelse af spillet, så er e-sport ikke ”bare” et skydespil men en form for skak-
bræt, hvor man skal kunne lægge taktiske fælder for modstanderen og forsøge at aflæse spillet. 

E-SPORT
PÅ EN IDRÆTSHØJSKOLE?

Tidligere elev, nu e-sportsinstruktør på IHS, Lau Bjerring,  fortæller om højskolens nye idrætsfag; e-sport. 
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tekst/Lau Bjerring, E14 &
 E15, sam

t E-sportsinstruktør  

Hvor stort er e-sport? E-sport, som også kaldes for Elektronisk Sport, er inden 
for de sidste par år vokset helt vildt. I dag bliver turneringer afholdt med op 
til 60.000 tilskuere, der intenst følger med i kampene, mens flere millioner 
ser med hjemme fra stuerne. Præmiesummen er i dag også i en helt anden 
kaliber. Hvis man vinder en stor global turnering, vinder man flere millioner 
danske kroner. Det gjorde det danske Counter-Strikehold Astralis, da de i 2017 
vandt en såkaldt ”Major” turnering, som er det største, man kan vinde, inden 
for Counter-Strike. Dermed vandt de også 500.000 tusinde dollars (tæt på 3,5 
millioner danske kroner). 

Hvordan udøver vi e-sport på IHS? På IHS er E-sport blevet et idrætsfag og 
trænes hver onsdag og fredag. Her træner eleverne forskellige seancer, taktik-
ker, strategier m.m. De lærer derudover også forskelliges spils formål, økono-
mier, fordele og ulemper at kende. Eleverne på e-sport-holdet har mange for-
dele i forhold til dem, der spiller i en klub og kun mødes et par gange om ugen. 
På IHS har eleverne mulighed for at spare med hinanden og mulighed for at 
game sammen, når de har lyst. e-sport handler i høj grad om kommunikation, 
og det er bedre at spille, hvis man er flere sammen og kender hinanden.

Hvad laver man på en træningsdag på IHS? Når jeg træner eleverne, består 
det i at sætte dem i gang med at varme op i nogle opvarmningsbaner, de enten 
har eller får udleveret. Derefter gennemgår jeg en taktik eller strategi, som de 
skal prøve at gennemføre i fælleskab. Det kan være at kaste røg-granater eller 
flashbang-granater et bestemt sted, så holdet får en fordel. Når eleverne har 
øvet strategierne, skal de prøve dem i kamp mod andre spillere, for at se om 
det virker. En vigtig ting vi også træner, er vores ”aim”, altså vores sigte, som 
gør, at vi kan ramme modspillerne. Man kan øve det ved at spille mod andre 
personer, eller også kan man spille mod ”bots”, som er computerstyret. Når 
træningen er slut, får de en opgave, som de skal lære til næste gang – en slags 

lektie. Det kan være, at de skal kunne kaste en granat i spillet til perfektion. 

Sporten med de mange fordomme. 
Snakken om E-sport og dens popularitet og udvikling i Danmark har resulte-
ret i fleres undren men også fordomme som eksempelvis: Du får ingen venner, 
når du spiller computer, eller; du får for lidt motion. Sætninger som garanteret er 
nogle du har hørt, hvis du spiller computer. Ganske vist er der eksempler på 
ovenstående, men vi glemmer bare de modsatte eksempler: 

”Du får ingen venner, når du spiller computer” Ingen venner, siger du? Com-
puter- og konsolverdenen er ét stort univers med mange forskellige fællesska-
ber og communities, hvor det er muligt for dig at møde flere millioner forskel-
lige mennesker. Nogle kan være hårde, snakke grimt til dig og fortælle dig, at 
du spiller forkert. Men nogle kan blive dine venner, som du kan have det sjovt 
med, lære at kende og måske en dag mødes med personligt. Jeg har selv mødt 
personer over spil, som jeg i dag kender personligt og mødes med.

”Du får for lidt motion” For at være en god e-sports gamer skal man selvføl-
gelig spille en del computer, men har du tænkt over, at kroppen er en rigtig 
stor del og en vigtig faktor for at kunne forbedre dine præstationer i gaming? 
Derfor er IHS et genialt sted at træne e-sport, da der dyrkes meget sport, der 
kan hjælpe dig til at blive en bedre gamer. 

Gaming i sig selv opretholder ikke den sunde krop, så derfor udøver nogle 
af de bedste gamere bl.a. fysisk aktivitet ved siden af ligesom professionelle 
skakspillere eller Formel 1-racerkørere. Fysisk aktivitet medvirker til en øget 
indlæring og hukommelse, der hjælper dig til at lave færre fejl og være gladere, 
når du gamer.
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Mød årgangsrepræsentant, efteråret 2017,
MIKKEL SØRENSEN 
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Studenterhuen placerede den nye årgangsrepræsentant, Mikkel 
Sørensen, på hovedet i sommeren 2016. Hans daværende kæreste 
havde allerede planlagt at sætte sejlene mod sydligere himmel-
strøg efter et halvt års arbejde, så Mikkel skulle også finde på noget 
at lave. Hans storebror, Kasper Ehlers, havde tilbragt et år på IHS, 
og han havde kun godt at sige om stedet, så derfor stod det klart, at 
familien kunne placere endnu et æg i fuglereden i det sønderjyske.  

Jeg møder Mikkel en kold februar dag på det 
sneklædte græs, og vi går en tur ned gennem park-
en og ender nede på stranden, hvor solen spejler sig 
i det helt blikstille vand. “Det her er nok det sted 
på IHS, jeg kommer til at savne allermest. Stranden 
om morgenen, når jeg var nede at morgenbade med 
resten af morgenbadeklubben, var helt fantastisk. 
Der har været rigtig mange magiske øjeblikke.” 

Mikkel arbejder pt. på skolen som BEST, men vil 
gerne søge ind på statskundskab i Aarhus til som-
mer. Mens vi går på MTB-stien forbi kajakskuret, 
fortæller han om sine gode minder fra det forgange år: “Mit bedste IHS-mo-
ment må være, da jeg holdt tale til galla på F’17-opholdet. Der er noget magisk 
over galla på IHS. Jeg kunne bare mærke alle de gode ting, som jeg havde ople-
vet, samlede sig i mig. Det var en helt perfekt afslutning på et ophold.” 
Vi slår os ned i det lidt slidte cricketskur, hvor de pippende fugle for en 
stund må vige pladsen for os på den kolde bænk. “Det fedeste for mig ved 
at gå på højskole var boblen, vi levede i. Jeg elsker det at kunne de ting, 

man har lyst til og vil engagere sig i. Det er fantastisk, at man kan gå på 
højskole, og det eneste, man skal bekymre sig om, er, at man har det fedt.” 

Hvad tager du med i bagagen fra IHS? 
“Jeg tager en masse nye venner med mig videre, men forhåbentlig tager jeg 
også den måde, som IHS’ere altid bidrager med initiativ, energi og fest med.” 

Vi finder en glemt disc i det nedskårede krat bag 
hul 5, og Mikkel forsøger at vise, hvor gode hans 
skills er efter over et år på skolen. “Ja, min rekord er 
nok omkring +2. Det er sgu altid svært at holde fok-
us hele vejen igennem.” Græsset er noget mudret 
efter sne og slud, men det har en garvet adventure-
racer som Mikkel ikke noget imod. Han fortæller, at 
Adventure må være hans yndlingsfag efter at have 
haft det i tre perioder: “Jeg elsker måden at opleve 
naturen på, når man racer.” 

Vi ender i foredragssalen, hvor Mikkel bl.a. 
fortæller, at hans yndlingssang er nr. 400. Han 

fortæller også om, hvad han kommer til at savne mest ved IHS, og hvorfor han 
gerne ville være årgangsrepræsentant: “Jeg kommer mest til at savne at have 
så mange gode venner i nærheden hele tiden. Og det er også derfor, jeg gerne 
ville være årgangsrepræsentant. Jeg følte ikke, jeg var færdig med at bidrage 
til IHS-ånden. Jeg havde brug for mere IHS, og jeg havde lyst til at give meget 
mere af mig og E’17 videre.”

tekst/N
iclas N

yegaard, F’17 

“Stranden om morge-
nen, når jeg var nede og 
morgenbade med resten 
af morgenbadeklubben, 
var helt fantastisk. Det 
er nok det sted på IHS, 
jeg kommer til at savne 

allermest.”
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ELEVFORENINGENS ØSTKREDS 

Øst for Storebælt lever elevforeningen i bedste velgående.
Kredsen byder blandt andet på aftener med petanque, volley- 
tuneringer og selvfølgelig den årlige Østkredsfest.

Her et lille indblik i, hvordan det sidste halve år har set ud i 
Østkredsen.
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ELEVFORENINGEN I ODENSE

I hele Danmarks have, bedre kendt som Fyn, blomstrer forening- 
en også. Som altid forkæler Odense de fynske medlemmer med 

mange spændende arrangementer.

I løbet af det seneste det halve år er der bl.a. blevet arrangeret 
besøg i et escape room, bouldering og som altid hyggelig julevolley.  
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IHS’ SURF-FAMILIE: MANI, VILDSKAB OG GODT HUMØR

Danmark, dit indre ocean
Danmark er gudsbenådet med usandsynligt meget kyststrækning. Vindguder-
nes turbine brøler for fuldt drøn, når efteråret trænger sig på. Jo mere vestpå 
man kommer, desto større bølger og voldsommere blæst. Elementerne får frit 
spil – men en skare af befolkningen trodser vejrraseriet og tæmmer bølge såvel 
som blæst.  
En del af den skare er IHS’ere. I det store fællesskab findes mange mindre fælles- 
skaber. Ét af fællesskaberne handler om blæst, bølger, saltvand, grej, neopren-
lugt, varm kaffe til en kold krop, ”hang loose”-attitude og slang-udtryk (railey, 
chicken-loop, twintips, C-kite m.m.). I daglig tale: ”IHS Surf-familien”. 

IHS Surf-familien
De to fædre til familien er David Lautrup og Nikolaj Madsen (aka. Sølvræven). 
Som i ethvert andet ægteskab bidrager de med hver sit til familien. Sølvræven 
kan tale dagen lang om grej og teknik, mens David hoster op med vilde tricks 
og slang, der sætter et smil på læben. Det er med deres kyndige vejledning og 

passion, at et nyt kuld ”surf-unger” bliver født på hvert ophold. Der er efter-
hånden blevet spyttet en del unger ud af de to herrers foretagende. Flere gange 
årligt mødes gamle såvel som nye surf-unger: På opstartsturene til Bork Havn 
i det vestjyske. Gamle rutinerede elever, på kryds og tværs af årgange, valfar-
ter til Bork for at instruere nye elever. Alt sammen for at hverve nye familie- 
medlemmer til surffamilien. Der bliver surfet, grillet, danset og festet. Surffa-
milien er et IHS-fællesskab, der holder ved og for manges tilfælde varer meget 
længere end blot til IHS-opholdets slutning.

Men hvad så når vinden lægger sig, og opholdet slutter... 
Myten om den enlige kitesurfer er desværre sandfærdig. De familiære, fede 
og trygge rammer fra IHS forsvinder. Man fanger sig selv i at kigge ud på de 
vajende trætoppe på de grå og våde efterårsdage. Alt grejet er pakket, men der 
er ingen skolebus til transport. Og alle ens surfbuddies er selv på vandet et 
helt andet sted i Danmark. Har man først prøvet at glide vægtløs hen over de 
hvide skumtoppe eller har hængt til i tørre i fire liner, fem meter over havets 
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overflade, er der næsten ingen grænse for, hvad man vil gøre for komme ud til 
kysten og afsted. 

Selvredning
Der er heldigvis mange steder at vende boardet hen i kampen mod surf- 
ensomheden. For virkeligheden er, at som ny kitesurfer er din bedste ven ham 
eller hende, der ejer en bil. I de fleste større byer findes ”lokale” surf-sider, hvor 
man kan se på grej, høre hvor folk tager hen og surfer og endelig forsøge at skaffe et 
lift til spottet. Der er sågar sider, som overvejende består af gode IHS’ere med det 
tilfælles, at saltvandet og vindbegejstringen løber dybt i deres årer. 

I boksen er et overblik over nyttige sider på Facebook. De allerede udklækkede 
kitesurfere fra IHS håber, at folk vil søge ind i IHS-grupperne og give kitesurfingen 
et skud. Det er ikke utænkeligt, at man vil kunne få træning og gode råd om surfing 
generelt. Og hvem ved, måske finder man en ven med en bil.

NYTTIGE FACEBOOKSIDER

’Hvor surfes der’
Diskussion om, hvor der surfes 
på Sjælland, lift bliver af- og til 

tilbudt 

’Jylland - hvor surfes der’
Det samme, men i Jylland 

’Fyn - hvor surfes der’
Det samme, men på Fyn 

’Kitesurf køb/salg’
Køb og salg af kitesurfing-grej 

blandt private 

’Surf junkies Århus’
IHS-gruppe i Aarhus med over 

70 medlemmer. Surf-sessions 
bliver delt, og tilbud om lift til 

de gode steder 

’Når det piver’
En lignende IHS-gruppe, men 
i København, med ca. 35 med-

lemmer

tekst/Jakob Riem
er H

elsbøl, F’14 &
 E’14
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Et portræt af langdistance  
triatlet Jacob Lemholt, elev på 

IHS E’13 og F’14.

SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLE - ET SPRINGBRÆT TIL ELITESPORTEN?
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Af Josephine Lykke: Vi nærmer os med hastige skridt Elevmødet 2018, hvilket betyder, at jeg så småt kan se frem til at fejre mit før-
ste jubilæum sammen med mange fantastiske højskolevenner fra efteråret 2013. Fem år er fløjet afsted, og selvom tiden på IHS til 
tider ikke føles særligt langt væk, så kan vi ikke komme udenom, at meget er sket siden da, og at tiden i dag er en ganske anden, 
end hvad tilfældet var dengang i august 2013. En af dem, for hvem de sidste fem år har budt på radikalt anderledes oplevelser, end 
hvad tilfældet var forinden opholdet på IHS, er min kammerat Jacob Lemholt. Her er hans fortælling om vejen fra at have været 
allround motionist til i dag at kunne kalde sig selv ”A TRUE IRONMAN”.

Fortsættes på de følgende sider.
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Hvordan vil du selv beskrive din tilgang og dit ambitionsniveau til idræt-
ten inden dit ophold på IHS? Før jeg startede på IHS, havde jeg ikke de sto-
re ambitioner med idræt. Jeg elskede at være aktiv, men så det også lidt som 
en sundhedsting for at holde formen og helbredet ved lige. Jeg har aldrig 
været rigtig god til én specifik sportsgren, men ret middel til alt hvad jeg 
har lavet; ikke just det bedste, når man er et kæmpe konkurrencemenneske. 

Hvis du rent sportsligt skulle karakterisere IHS med tre ord, hvilke ville 
det så være og hvorfor? Bredde, diversitet og fælleskab. På IHS er der et 
kæmpestort udvalg af sportsgrene, som strækker sig fra dans til sejlads, for 
ikke at glemme den vanvittige adventurelinje. Der var altid plads til alle på 
kryds og tværs af de forskellige sportsgrene og en stor accept af den forskel-
lighed, som vi alle repræsenterede. IHS har en helt unik tilgang til sport, 
som jeg synes, man skal værne om. Man kan hurtig komme til at presse folk 
for meget, hvis man bliver for eliteorienteret og dermed glemme hele essen-
sen i, hvorfor man gør det. Det skulle gerne være sjovt at dyrke sport, hvad 
end man jagter en hurtig tid på en ironman eller vil gennemføre sit første 5 
km-løb. Det er det samme i mine øjne. 

Hvornår og hvorfor blev du bidt af at dyrke langdistance triatlon her- 
under IRONMAN? Det var først rigtig noget, der kom ind i billedet efter 
mit ophold på IHS. Sommeren efter mit ophold var jeg nemlig inde i Kø-
benhavns gader på en mindre regnfuld dag. Jeg tog derind alene, men kom, 
fordi jeg vidste, at der var andre fra mine tidligere ophold på IHS, som også 
var derinde; alle samlet for at se vores kammerat Simon, som var i gang 
med at gennemføre sin første ironman. Et mål, som jeg vidste, han havde 
trænet hårdt for at opnå. Jeg husker tydeligt følelsen af et sus i maven ved at 
se min ven løbe over målstregen. Jeg var meget stolt af at kende en, der var 
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så dedikeret og så fysisk overlegen, at han kunne gøre det, han var i gang med. 
Jeg havde selv nogle måneder forinden løbet mit første maraton, som jeg kun 
lige knap og nap kom igennem, så det, at han nu også både havde svømmet og 
cyklet inden, tænkte jeg, var umenneskeligt. 

Dog skete der et eller andet magisk den dag, og det endte ud i, at jeg sagde til 
min familie og venner, at det ville være mig inden for fem år. Et løfte, som jeg i 
den grad kan sige at have fulgt op på. Fem år viste sig dog at være for lang tid. 
Det endte nemlig med, at jeg året efter i august måned kørte min første iron-
man, samme sted, samme distance, med mange af de samme heppere, som jeg 
selv havde stået med året forinden. At krydse målstregen den dag gav et sus og 
en ubeskrivelig følelse af, at ”jeg gjorde det”. En følelse, som for mig er svær, 
hvis ikke umulig, at genskabe på andre måder, hvilket  nok også er grunden til, 
at jeg stadig dyrker så meget triatlon, som jeg gør. Den evige lyst til at genople-
ve denne helt specielle følelse ved at krydse målstregen.  

I hvor høj grad mener du, at dit ophold på IHS har været udslagsgivende for, 
hvor du rent sportsligt befinder dig i dag? Jeg er ret overbevist om, at hvis jeg 
ikke havde været på IHS, ville jeg aldrig have været der, hvor jeg er i dag. Både 
på grund af de mennesker, som har hjulpet og støttet mig, men også på grund 
af de store fysiske og mentale værktøjer, som jeg fik med fra mit ophold. Før 
mit ophold havde jeg i hvert fald aldrig set mig selv som typen, der ville prøve 
kræfter med denne form for ekstremsport. 

Hvad fik med fra dine ti måneder på IHS, som har været af betydning for 
din efterfølgende sportsmæssige karriere? Jeg fik et stort indblik i, hvordan 
man kan hive hinanden op og motivere hinanden, når det er hårdt, og hvad 
et sammenhold kan gøre for en, også selvom man skal ud på en enkeltmand-
spræstation. Troen på at hvis man virkelig vil noget, så skal man holde fast og 

kæmpe. Jeg fik rykket mine grænser for, hvad jeg troede var fysisk muligt for 
mig, samtidig med at jeg fandt ud af, hvor sjovt det kan være at presse sine 
grænser. Derudover har jeg lært, at man skal gå efter det, man vil. Ikke fordi 
andre synes det, men fordi man selv gerne vil. Det er næsten det vigtigste, for 
hvis man ikke nyder det, man laver, så kommer man til at drukne i det.  

Hvad kræver det af dig at kunne dyrke triatlon på det niveau, du ønsker 
at være på? Tålmodighed, koordinering, viljestyrke og vedholdenhed er helt 
sikkert nogle af nøgleordene. Tålmodighed er især meget vigtigt, idet man skal 
tro på processen i det, man laver. Nogle dage er gode, andre er knap så gode, 
og resultaterne ligger tit langt ude i fremtiden, hvilket kræver, at man holder 
skruen lige i vandet også de dage, hvor det ikke altid er lige sjovt. Resultaterne 
kommer nemlig ikke ud af det blå, men af de mange kræfter, man ligger i træ-
ningen. Med det sagt er det vigtigt for mig ikke at lade sporten overskygge de 
andre aspekter i mit liv for meget. Jeg går tit på kompromis, men jeg synes selv, 
at jeg holder fast i den, jeg er. Det betyder også, at jeg stadig nyder byture med 
vennerne og fredagspizzaen og bland selv-slikken i weekenden, det er bare lidt 
mere begrænset end før. 

Hvilke sportsmæssige fremtidsvisioner har du for de næste fem år? Drøm-
men er lige p.t. at komme under ni timer på den fulde distance, men det ligger 
nok lidt ude i fremtiden. Jeg har kun været i gang med sporten i lidt over to og 
et halvt år, så jeg er stadig lidt grøn. Jeg har dog ambitioner om at se, hvor langt 
jeg kan drive det med min filosofi om, at alt ikke skal handle om sporten, men 
at man skal nyde processen og det, man er i. Jeg har indtil nu trænet selvstæn-
digt uden hjælp fra en træner, men det kommer jeg højst sandsynligt til at få 
brug for i den nærmeste fremtid. 
Med det sagt har jeg haft mange gode mennesker omkring mig, som har hjul-
pet og støttet med alt fra hep til gode råd, og det er jeg dybt taknemlig for.

tekst/Josephine Lykke, E’13 og F’14
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Forrige elevskrift blev det sidste for både grafiker Jon Frydenlund-Vad og red- 
aktør Andreas Thau Loftager. 

Jon har været elevskriftets chefgrafiker siden han overtog den tunge arv fra 
Per Vemmelev. Jon har til fulde ført elevskriftets ”look” videre og endda i takt 
med designsprogrammernes udvikling også løftet elevskriftets grafiske niveau 
til højder, intet andet højskoleblad kan måle sig med. Det er specielt i peri-
oden, op til at et nyt elevskrift skal i trykken, at Jon virkeligt har knoklet og 
haft mange lange aftener med at klippe billeder til, designe baggrunde og ar-
bejdet med layoutet på elevskriftet. Jon har en kæmpe aktie i, at elevskriftet 
i dag har et så højt grafisk og layoutmæssigt niveau. På bestyrelsens, redak-
tionens og på hele elevforeningens vegne vil vi gerne sige en kæmpe tak.  

Andreas har været indbegrebet af elevforeningens elevskrift i en årrække. An-
dreas har været en drivkraft, der konsistent og støt har løftet bladet til, tør vi 
godt sige, landets bedste elevskrift. Med engagement og entusiasme har                          

Andreas indtaget rollen som chefredaktør og har med sine rødder i presse- 
verdenen overført en stor journalistisk integritet til elevskriftet. Andreas har 
haft hænderne i stort set samtlige artikler, der har været trykt i elevskriftet, 
siden han blev redaktør, og har rettet mangt et komma og pudset artiklernes 
vinkler af, så de stod helt klart og stærk.  

Udover sit enorme arbejde som redaktør har Andreas ligeledes været en flittig 
leverandør af artikler til elevskriftet. Det var Andreas, der skrev den gribende 
artikel om den tidligere elev Kean, der har været så meget igennem før og efter 
sin tid på IHS. Ligeledes har Andreas skrevet op til flere portrætartikler om 
IHS’ ansatte, som f.eks. udmøntede sig i en flersiders artikel om skolens se-
kretær Lisbeth i anledning af hendes 25-års jubilæum. 

Andreas’ betydning for elevskriftet har således været enorm og helt afgørende. 
Fra alle, der igennem tiden har læst elevskriftet, lyder en kæmpe tak for såvel 
de mange timers arbejde som for det meget flotte produkt. 

tekst/Elevskriftets redaktion
TO ELEVSKRIFTSLEGENDER TAKKER AF

Jon Frydenlund-Vad, tv.

Andreas Thau Loftager, th.
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POP-UP-EVENTS I STORBYERNE

En af tidens store tendenser er de såkaldte“pop-up events”. Begrebet findes blandt andet inden for gastronomi og mode, men har 
nu også fundet sin vej til den aktive del af befolkning. Kig med på de følgende sider og få et smugkig på de udvalgte pop-up-events.
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Vi giver hermed et overblik over nogle af de events, der findes i henholdsvis 
København, Odense og Aarhus. Mulighederne er mange og vores bedste råd 
er at holde øje med Facebook, hvor langt de fleste aktører annoncerer, hvor 
og hvornår de mødes. 

AARHUS
1. AARHUS UTA – Urban Training Aarhus Hver onsdag kan du komme i 
kærlig behandling for både afsavn til IHS og slappe mormor-arme, når ingen 
ringere end Jens Meldgaard holder urban træning. Hvis du gerne vil med, så 
tjek Urban Training Aarhus på Facebook.  

2. MO’S FRIENDS - Lidt mere end en løbeklub  En løbeklub, der betegner sig 
som et fællesskabsprojekt. I 2014 begyndte Esben og Abdirazak at løbe sam-
men, og i dag står de bag en løbeklub, hvor danskere, flygtninge og alle andre 
er velkomne. Hos MO’S vil man gerne styrke forståelsen af hinandens historie 
og kultur gennem noget, som vi alle kan: løbe.  

3. YOGA I DET FRI Det er efterhånden blevet lidt af et tilløbsstykke, når Face- 
bookgruppen “Yoga i det fri, nonprofit” holder åbne yogasessions rundt om-
kring i Aarhus. Er du mere yoga end løber eller urban trainer, så er det med at 
holde øje med gruppens Facebookside, da de ikke mødes på faste dage, men 
skynder sig ud, så snart vejret er til udendørs yoga.  

4. SANGAFTEN Hvis det ikke lige er idræt, du er på udkig efter, findes der 
selvfølgelig også et væld af andre aktiviteter. Et af de arrangementer, hvor du 
snildt kan trække dine højskolevenner med, er til sangaften på FairBar eller til 
“Syng i den blå” i Musikhuset. FairBar annoncerer på Facebook, mens du kan 
finde “Syng i den blå” på Musikhusets hjemmeside.  

7.

12.

13.
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tekst/A
ne Bødker, F’13, Em

ilie Stolle, E’14 og F’15 

KØBENHAVN  
5. Outdoor WOD i Fælledparken Hver mandag arrangerer CrossFit Copen-
hagen gratis træning i Fælledparken kl. 18-19. Alle kan være med, så det er bare 
at dukke op med masser af energi og være klar på en sjov og hård træning 
under åben himmel.

6. Tango for unge  leder hurtigt tankerne tilbage til IHS, Kenneth P og masser 
af portvin. Bare fordi, at du er tilbage i storbyen, skal du heldigvis ikke snydes 
for den stemningsfyldte dans. På Tango Urquiza kan du helt kvit og frit tage 
til tango-undervisning hver onsdag fra kl. 20. Du skal blot medbringe dig selv, 
sko og tøj, som du kan bevæge dig i, et åbent sind og lidt snacks, som der kan 
hygges med efter undervisningen.  

7. Paul Petersens Idrætsinstitut Undervisere fra Paul Petersen har ugentligt et 
pop-up-event med fokus på krop, funktionel træning og bevægelse. Det fore-
går på instituttet, som ligger på Tietgensgade og foregår normalt tirsdag kl. 
17-18.  

8. Konditaget Lüders Hver lørdag kl. 9.30 er der Crossgym på Lüders. Træning- 
en foregår i 24 meters højde og er styret af certificerede trænere fra DGI. Cross- 
gym er højintensitetstræning, hvor du bruger din egen krop samt forskellige 
velkendte og alternative træningsredskaber til at udføre simple og varierede 
øvelser.  

9. KBH+ På Ragnhildgade nr. 1 på Østerbro er der masser af mulighed for at 
bevæge sig! Tjek aktivitetskalenderen ud på hjemmesiden for at få overblik 
over alle de mange tilbud.

10. Miljøkajakken Konceptet er sat i søen af Kayak Repulic og går ud på, at 
man kan låne en kajak gratis i to timer, mod at man på sin tur i de snoede 
københavnske kanaler samler lidt skrald på sin vej. Udlejningen foregår fra 
Børskaj 12 i København.

ODENSE 
11. Klatring i Odense Boulderklub Kan du godt lide følelsen af at hænge og 
dingle så har du muligheden hver torsdag fra 19.30 til 21.30, hvor man kvit og 
frit kan komme til begyndertræning i klatring i Odense Boulderklub.   

12. Cirkustræning Har du en gøgler i maven eller en akrobat i kroppen, så er 
Åben Nycirkustræning måske noget for dig. Du kan bl.a. prøve kræfter med 
akrobatik, trapez, kinesisk pæl, gulvøvelser og meget mere. Det er tirsdage kl. 
18.00 på Findlandskaj 6, Odense.  

13. Curling - en sport der kræver store sten Man er velkommen til at prøve at 
være med til en af de to ugentlige træning, der ligger tirsdag kl. 19.30-21.00 og 
torsdag kl. 19.00-21.00. Du kan bare dukke op og behøver blot indendørssko og 
lidt træningstøj.  

14. HappyMoves på Odense havn Kom til gratis bevægelse i byrummet på 
Odense havn, hvor DGI står bag HappyMoves. HappyMoves har fokus på 
bevægelse og ikke en specifik idræt eller træningsform. Se mere på Facebook 
under HappyMoves Odense.  

15. Odense running crew Er du til løb og hyggeligt samvær, så er Odense Run-
ning Crew måske noget for dig. Der løbes hver mandag og torsdag kl. 18:00 
med mødested ved Munke Mose (Havhesten/Broen). 
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ELEVFORENINGEN PÅ SKITUR

I uge fem var 15 sneglade IHS’ere taget med Elevforeningen til Bad Gastein, 
Østrig, for at stå på ski. Det blev en fantastisk uge, der bød på alt lige fra fede 
pister i strålende solskin, hoftedyb puddersne i offpisten, spilaftener, kælke-

tur, pubcrawl, varm kakao på bjerget og meget mere. 
Vi glæder os allerede til næste år! Skal du med?



27

tekst/H
olger W

iinstedt C
lausen, F’15 og E’15
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ELEVFORENINGENS VESTKREDS

Første torsdag i måneden er altid et hit i Aarhus, 
og da Vestkredsen afholdte Tour de Chambre 
var der også flot opbakning. Her bød aftenen på 
besøg i både en ‘Creamy lejlighed’ og et hjem 
med Dansk Folkeparti-tema. 

Det er også blevet til en del sangaftener i det 
jyske, som du til højre her for kan se et eksempel 
på i en disko-version. 
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Som nævnt i efterårets elevskrift vil der til Elev- 
mødet 2018 komme en lille, men ekstraordinær 
udstilling om Elevforeningens historie. Her kan du 
blandt andet komme og kigge i en fantastisk sam-
ling af gamle elevskrifter og gå på opdagelse i elev-
foreningens fortid. Du kan møde gamle lysbilleder, 
smalfilm, elevnyt og andre sjove og nostalgiske sag-
er fra elevforeningens lange historie. 

Udstillingen kommer til at være åben lørdag d. 12. 
maj til dette års elevmøde. Mere info følger.  

Har du sjove minder, billeder eller andet materiale 
fra aktiviteter i Elevforeningen, som kunne være 
givende for udstillingen, så tøv ikke med at kontakte 
arbejdsgruppen på soerenneskildsen@gmail.com.  
Planlægningen er i fuld gang, og vi glæder os til at 
vise jer udstillingen. 

Venlig hilsen arbejdsgruppen   
bestående af:  Emil Kastrup (F’15),   
Anders Lambæk Knudsen (E’15, F’16) og 
Søren Eskildsen (E’11, F’12).

UDSTILLING TIL ELEVMØDET 2018: “ELEVFORENINGENS HISTORIE”
tekst/Søren Eskildsen, redaktør og bestyrelsesm

edlem
 i Elevforeningen 

VIDSTE DU AT...

 ...Kontingentet i 50’erne  
var på 5 kroner! 

...I 60’erne blev der udgivet 
”elevnyt”, hvor man kunne  læse 

”nyt” om gamle elevers livsforhold.

...I 80erne blev der arrangeret  
studietur til det daværende Sovjet!

...Senere hen blev det også  
til en tur til Kina.

...Der har eksisteret en  
Lolland-Falster Kreds.
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skriv 
Elevmødet
i kalenderen 

d. 11-13 maj 2018 

SKAF EN ELEV OG  
FÅ EN KRAMMER 
Skaf en elev til IHS og få en krammer af sel-
veste Michael Willemar! Spred rygtet og få din 
ven, fætter, lillesøster eller en helt tilfældig til at 
vælge et halvt år på IHS. 

Tidligere elever er de bedste ambassadører, 
og vi har altid haft de bedste muligheder for at 
skaffe nye elever til verdens bedste legeplads.

Meld dig ind i skolekredsen! 

HUSK!

Har du 
husket at 
betale  
kontingent? 

Hvis du tilfældigvis er i 

Hamborg, eller planlægger 

en tur dertil, så er der altid 

plads til gode heppere! 

find ’IHS til Hamborg’ på 

Facebook. 

Hep i Hamborg d. 29 
april!

I sidste weekend af april, 
tager 15 IHS’ere af-

sted på tur til Hamborg, 
hvoraf en stor flok løber 
både halvmarathon og 

Marathon om søndagen.
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Formand
Helle Heide
Willemoesgade 20, st
8200 Aarhus N
Tlf.: 27 50 31 44
helleheide@hotmail.com 

Næstformand
Morten Aarup (menig)
Amerika Plads 4, 4. 2
2100 København Ø
Tlf.: 30372748
morten_aarup@hotmail.com 

Menige medlemmer
Jeppe Jakobsen Andersen (+ elevskrift)
Provstevej 2a, 1. Mf.
2400 København NV
Tlf.: 29806623
jeppe_j_andersen@hotmail.com 

Søren Eskildsen (+ elevskrift)
F. Vestergaards Gade 32, 5. th
8000 Aarhus C.
Tlf: 31363780
soerenNeskildsen@gmail.com 

Katrine Skipper 
Nørre Alle 100, 3th
8000 Aarhus C
Tlf. 40476543
katrineskipper@outlook.com 

Birna Eiríksdóttir
Plumsgade 4, 1.sal 
5000 Odense C
Tlf.: 50701490
ihselev@outlook.dk 

Vest
Hanne J. Kristiansen
Vindegade 79, 1.th.
5000 Odense
Tlf.: 27205803
hannejkristiansen@yahoo.dk

Helene Nørgård
Bredstedgade 6, 4.tv.
5000 Odense C
Tlf.: 26363055
helene_noergaard@hotmail.com 

Øst
Mathias Lausten Pedersen 
Nørrebrogade 1, 2. sal
2200 København N
Tlf. 61 70 70 56 
Mathiasp93@gmail.com 

Signe Landtved
Øster Voldgade 20, 2, 301
1350 København K
Tlf. 25 53 58 15
slandtved@hotmail.com 

Suppleant
Amalie Gram Andersen
Nørrebrogade 1, 2. sal
2200 København N 
Tlf. 81 74 72 27 
amaliegrama@gmail.com

Kasserer
Trine Langæble Petersen
Rued Langgaards Vej 14, 6., 635
2300 København S
Tlf: 20966491 
ihselev@outlook.dk 

Årgangsrepræsentant, efterår 2017
Mikkel Sørensen
Klokkervej 17
8210 Aarhus V 
Tlf. 22284601
msoerensen0105@gmail.com

Årgangsrepræsentant, forår 2017
Niclas Nyegaard
Buchwaldsgade 36, st
5000 Odense C
Tlf: 26184243
nnyegaard@hotmail.com

Webmaster
Anders Mølgaard Jakobsen
Bülowsgade 37, 3.
8000 Aarhus C
Tlf.: 28295423
A.jakobsen0@gmail.com 
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Billede fra fællesidræt på Kreta, Efteråsopholdet 2017


