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Den danske højskole er heldigvis ikke en fast og uforan-
derlig institution. Siden bevægelsen tog sin begyndelse 
i Rødding, har højskolerne ageret og været en del af et 
samfund i konstant bevægelse. Højskoler kom til verden 
før kvinder fik stemmeret, internet og et begreb som f.eks. 
”velfærdssamfund”. Samfundet har en konstant stræben 
efter forandring, og højskolen har som institution til alle 
tider måttet leve, fungere og udvikle sig i takt med denne.

Især efter årtusindeskiftet har der været en trend i det 
danske samfund til at måle og teste de produkter og insti-
tutioner, som danskernes skattekroner bruges på . Denne 
trend nåede allerede tidligt højskoleverdenen, da man i 
2000 indførte et krav om, at 50 pct . af undervisningen 
skulle være såkaldt ‘UBAK’: Undervisning af Bred, Almen 
Karakter . IHS tog først for alvor dette krav helt til sig en 
del år senere .

I dette elevskrift har vi valgt at dvæle ved netop fæno-
menet ‘UBAK’, som et supplement til de faste artikler og 
mere eller mindre klassiske beretninger fra foreningens 
medlemmer .

Er UBAK så et begreb, som Undervisningsministeriet har 
trukket ned over hovedet på de danske Grundtvigianere i 
højskoleverdenen? Eller er det blot en definition på en un-
dervisningsform som forhåbentlig allerede blev praktiseret?

Begrebet UBAK blev indført for at garantere og sikre en 
perspektiverende og reflekterende undervisning på høj-

skolerne . IHS kan alle dage udbyde fag og tilbud, som er 
sjove og fede, men de er nødt til også at rykke på den 
personligt reflekterende konto. Grundtvig skrev at ”Oplys-
ning være skal vor lyst”; det ligger dybt forankret i selve 
højskoletanken at kombinere oplysning og lyst . Med andre 
ord er det at gå på højskole mere end sjov og ballade, det 
er også fordybelse og en øget forståelse for samfundet og 
individets selvstændige plads i dette .

Måske kan UBAK blive nøglen til højskolens fortsatte ud-
vikling – og dermed også overlevelse – i takt med udviklin-
gen i samfundet . Og det vel at mærke uden at vi i højsko-
lebevægelsen forbryder os mod de oprindelige værdier, 
men udvikler os i tråd med dem .

I dette elevskrift får du, kære læser, forhåbentlig en god 
mulighed for selv at vurdere UBAK . Med udgangspunkt i 
de fire ord i, som forkortelsen UBAK står for, har vi forsøgt 
at behandle emnet fra forskellige vinkler .

God læsning
Andreas & Jeppe
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Formandens ord
▆ Af Lise Fræhr

Endnu et dejligt elevmøde er overstået . IHS 
fik fejret sin 60-års fødselsdag med manér. Først 
med reception den 15 . maj og efterfølgende 
elevmøde med 700 glade gamle og nuværende 
elever .

Jubilæumsgave
Som formand i elevforeningen falder man i snak 
med mange gamle elever, som beretter om de-
res ophold på IHS . Deriblandt min egen mor, som 
gik her i 73/74, jeg selv gik her i 2006 og min lil-
lebror i foråret 2012 . Og det, der er fantastisk er, 
at vi deler mange af de samme oplevelser med 
flere års mellemrum. 

Vi har alle svømmet i svømmehallen og i ha-
vet, vi har sovet på de samme små værelser, vi 
har indtaget måltiderne i den samme spisesal og 
sunget i foredragssalen og pejsestuen . Men det 
er ikke kun oplevelserne, der gør, at vi kommer 

tilbage til IHS eller tænker på vores ophold med 
et smil på læben . Nej, det er også de folk, som 
vi gjorde det sammen med, lærerne der fik os til 
det, og ikke mindst følelsen vi havde i kroppen, 
mens vi gjorde det .

Disse tanker og følelser har repræsentantska-
bet prøvet at indfange i elevforeningens jubilæ-
umsgave til skolen . Gaven er et billede malet af 
kunstneren Ole Grøn med titlen ”Stjernestunder 
på verdens bedste legeplads” .

Ole Grøn var på besøg på IHS i efteråret 2011, 
hvor han snakkede med daværende forstander 
Søren Stein Brinck, og han har fået masser af 
inputs og billeder fra repræsentantskabet om, 
hvad IHS minder os om, og hvad der gør lige 
præcis dette her sted så specielt og fantastisk .
Dette endte ud i maleriet, som måler 5 x 3 meter 
og nu hænger på endevæggen i spisesalen .

Tidligere
Vestkredsen afholdt i februar et arrangement 
med temaet USA, hvor der var aktiviteter som 
”det perfekte minut” og et kombinationsspil af 
fodbold og volley om dagen samt fest med 150 
deltagere om aftenen .

I skrivende stund (primo juni – red .) er vi endnu 
ikke nået så langt, men når du læser dette vil der 
gennem sommeren være blevet afholdt flere ar-
rangementer . Rollatorbanden vil have været på 
banen med endnu et forrygende set-up den 17 . 
juni, hvor der er planlagt byvandring og kanal-
rundfart med jazz i København .

Den 25 . august afholder vestkredsen en sommer-
fest i Odense, som forhåbentlig vil blive rigt besøgt .

 
I løbet af foråret har vi haft problemer med 

NETS/PBS, og jeg fandt derfor ud af til elevmø-
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det, at vi pga . dette har mistet nogle medlem-
mer . Hvis I hører om nogle, må I meget gerne 
opfordre dem til at lade høre fra sig . Problemerne 
skulle være løst, så det ikke sker igen . Men vi er 
selvfølgelig rigtigt kede af at miste nogle på bag-
grund af noget teknisk .

Fremtidige arrangementer:
Østkredsen afholder i København lørdag den 27 . 
oktober et arrangement, hvor temaet er ordspil .

I foråret holder vestkredsen i Aarhus et ar-
rangement . Mere info om dette og alle de andre 
arrangementer kommer på vores hjemmeside 
www .ihselev .dk .

I 2009 var vi med til landsstævne i Holbæk, 
hvor vi stillede med 40 medlemmer fra elevfor-
eningen, som reklamerede for IHS og deltog i 
beachvolley, håndbold, fodbold og mange andre 
idrætsgrene . Og vi løb af med sejren både i her-
rerækken i fodbold og mixrækken i håndbold . Vi 
boede i to store telte og spiste sammen om afte-
nen . Det var en rigtigt stor oplevelse i strålende 
solskin, og vi vil derfor gerne gentage dette til 
landsstævnet i Esbjerg i juli 2013 . Læs mere om 
dette inde i elevskriftet .

Repræsentantskabet
Det var ikke muligt at afholde alle disse arrange-
menter, hvis det ikke var for et super engageret 
repræsentantskab, som der heldigvis er mange 
som gerne vil være aktive i .

Til repræsentantskabsmødet i marts satte vi 
rekord med 60 deltagere . Da jeg kom ind i re-
præsentantskabet for seks år siden, sad vi kun 
35 til møderne . Vi er derfor begyndt at afholde 
møderne i foredragssalen . 

Jeg synes, vi har nogle fantastiske weekender i 
Sønderborg, og det er lige meget om det er ren-
gøring, artikelskrivning, arrangering af fester og 
elevmøder eller andre opgaver, der skal løses . 
Det er aldrig et problem at få dem løst . Tak for det .

Til sidst vil jeg gerne opfordre til at lade høre 
fra dig, hvis du sidder med en god idé til et ar-
rangement . Vi kan altid bruge nye ideer, og det 
er muligt at få tilskud til arrangementer, hvis de 
er for alle elevforeningens medlemmer .



Det var en stor ære for mig, at IHS’ besty-
relse på et møde søndag den 10. juni tilbød 
mig jobbet som konstitueret forstander. Jeg 
sagde naturligvis ja tak til opgaven, som 
jeg i skrivende stund har været i gang med 
i halvanden måned.

Sommerferien bød på sommerens korte uge-
kurser . Det har været en fornøjelse af følge kur-

Forstanderens ord

Når man ved hvor meget et høj-
skoleophold på IHS har betydet for 
hver enkelt elev, er det helt vildt at 
opleve stemningen i Frihedshallen 

lørdag aften til Elevmødet. 

▆ Af Kenneth Christian Pedersen

6
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serne og nok en gang opleve al den gode energi 
der opstår, når man sætter motiverede kursister 
sammen med et team af lærere og hjælpere fra 
IHS . Lad mig benytte lejligheden til at takke alle 
der har været med til at gøre sommeren til noget 
helt specielt for vores kursister .

Ugekurserne kom efter et turbulent forår 
på IHS . Lige inden påske oplevede vi, at den 
tidligere forstander og forretningsfører, Søren 
Stein Brinck, og hans hustru Marieke Brinck, 
der har været lærer på IHS, tog deres afsked . 
Siden kom forstander Jacob Vestergaards opsi-
gelse, og senest blev de tre medarbejdere Ole 
Staun, Sune Roed og Andreas Moeskjær des-
værre afskediget søndag den 24 . juni . Jeg vil 
gerne bruge denne lejlighed til at takke dem 
alle for det store arbejde, de har udført for IHS 
i de år, de har været her .

Jeg kan generelt konstatere, at flere kulturbæ-
rende kræfter desværre ikke længere er ansat 
på IHS, her tænker jeg også på Morten Lund, der 
blev afskediget i slutningen af 2011 . 

Al turbulensen til trods, kan jeg garantere for, 
at det nuværende hold af ansatte kæmper ben-
hårdt for at udfylde de store huller, og heldigvis 
har vi allerede nu fået hjælp: de dygtige Jonas 
Johnsen og Nicolaj Madsen er blevet ansat for 

et år i de uddannelsesstillinger, IHS har haft så 
gode erfaringer med de seneste år .

Når vi ser tilbage på foråret 2012 på IHS, er 
der to store arrangementer, der lyser op over alt 
andet . Tirsdag den 15 . maj fyldte IHS 60 år . Det 
blev markeret ved en rigtig fin dag med 300 gæ-
ster i huset, seks gode taler, et stort sønderjysk 
kaffebord samt diverse overrækkelser af gaver; 
herunder elevforeningens flotte maleri der hæn-
ger i spisesalen . Det er vi rigtigt glade for . TAK .

I weekenden fra fredag den 18 . maj til søndag 
den 20 . maj afholdt vi elevmøde på IHS .

Det var endnu engang en stor oplevelse . Fre-
dag aften var der jubilæumskoncert i Idrætssalen 
med skolens musiklærer, Adam Lasthein Poulsen, 
i spidsen . Lørdag eftermiddag var der, i en fyldt 
foredragssal, generalforsamling i elevforeningen 
efterfulgt af en lang række tilbud om forskellige 
aktiviteter både inde og ude .

Lørdag aften var alle 710 nuværende og tidli-
gere IHS’ere samlet i Frihedshallen . Alle havde 
vi det til fælles, at vi har oplevet IHS-ånden, de 
stærke bånd og det fællesskab der driver stedet 
sikkert fremad . Når man ved, hvor meget et høj-
skoleophold på IHS har betydet for hver enkelt 
elev, er det helt vildt at opleve stemningen i Fri-

hedshallen lørdag aften til Elevmødet . Hold da 
fast, der var megen kærlighed og god energi . Jeg 
synes IHS-ånden blomstrede i fuldt flor gennem 
hele elevmødet .

Primo januar 2013 skal vi have ny forstander 
på IHS . Det bliver spændende at se, hvem IHS’ 
bestyrelse ansætter . Jeg kan fra det historiske 
hjørne fortælle, at det bliver den niende forstan-
der som vores søde og meget kompetente sekre-
tær, Lisbeth Rosendahl, kommer til at arbejde 
sammen med . Jeg ved i øvrigt ikke, hvad jeg og 
vi skulle gøre uden hende!

Onsdag den 15 . august lød startskuddet på 
efterårsopholdet 2012 . 102 søde og forundrings-
parate elever er nu indkvarteret på elevfløjen, 
inklusiv vores 24 stærke teambuildere der fort-
sætter fra forårsholdet . Vi har fået en super start .

I mit arbejde og i mødet med medarbejderne på 
IHS, lærermøderne, ugeskemaet, aktivitetskalen-
deren og alt det andet, der skal være styr på imens 
efterårsholdet buldrer derudaf, kan jeg mærke en 
god fornemmelse i maven, og jeg glæder mig rigtig 
meget over, at vi er kommet godt i gang .

Med håbet om et fortsat godt og givende efter-
årshold 2012.

Kenneth
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… Der er flot pyntet op i foyeren med ud-
sprungne bøgegrene. Et bord er stillet op med 
udklip og fotografier fra skolens indvielse.

… Den nuværende forstander, Jacob Vesterga-
ard, byder velkommen . Han taler om det fælles-

skab, som undervisning, idræt og 
selve livet på højskolen giver 

… Ordet bliver givet til 
undervisningskonsulent, 

Jesper Moesbøl, der 
begynder med at 
nævne de mange 

millioner IHS har modtaget fra staten – som elev 
fra sommeren 1956 vil jeg umiddelbart tilføje, at 
de penge er givet godt ud! Moesbøl fortsætter: 
”Højskolen er den eneste skole, der er dannet på 
grundlæggerens eget livssyn, nemlig livs- og folke-
oplysning, demokratisk dannelse og fællesskab, og 
det er den eneste skole, der er åben for ALLE!” 

… Derefter taler Sønderborgs borgmester, Aase 
Nygaard, og hun kommer selvfølgelig ind på høj-
skolens store betydning for byen . Citerer tidligere 
for-stander, Bent Brier: ”Højskolen er et sted, hvor 
man må tale, før man tænker – I modsætning til os 
politikere!” Hun fortsætter: ”Højskolen er et sted, 
hvor man opdager sig selv og sine medmenne-
sker, man er kreativ og innovativ .” 

… På et tidspunkt bliver alle vi mennesker, for 
vi ER mange, budt hen til borde, hvor der står øl 
og vand, rød- og hvidvin . Dejligt! … Så går sko-
lens bestyrelsesformand, Thorbjørn Phillipsen, på 

Beretning fra 60-års jubilæum
15. maj 2012

▆ af Grethe Aaquist Hinke, Sommerskolen 1956

Efter skolens 60-års jubilæum sendte Grethe Aaquist Hinke 
os en lang, detaljeret beretning fra dagen . Vi bringer her ud-

valgte dele af fortællingen, der giver et varmt indblik i dagen 
på IHS. Hele beretningen kan findes på ihselev.dk – bl.a. ved 

at bruge QR-koden her på siden . God læsning!

60årsjubilæum
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talerstolen . Han nævner, at … der er en god kon-
takt mellem lærere og elever . Her er samvær og 
fordybelse! I en sidebemærkning lyder det lige 
så stille: ”Desværre har Jakob Vestergaard sagt 
sin stilling op pr . 1 . august .”

… Alle eleverne går ned i Frihedshallen, vi an-
dre går ud på dens balkon, hvorfra vi får en fanta-
stisk oplevelse ved at se på, hvad eleverne kan . 
Da jeg i sin tid erfarede at man ikke havde gym-
nastik på IHS mere, blev jeg noget overrasket, 
men jeg må nok sige, at det vi her ser, er meget 
mere inspirerende end gymnastik: Breakdance, 
aerobics, showdance og akrobatik! Man kommer 
virkelig hinanden ved i de danse, og det var me-
get flot at se. 1000 tak for den opvisning!

… Da vi kommer ind i spisesalen, er gavlen dæk-
ket af et stort, hvidt klæde . Man kan godt se, der 
gemmer sig et kunstværk bag, men jeg er overbevist 
om, det først skal afsløres til elevmødet . … Kenneth 
P . (nuværende konstitueret forstander, red .) tager or-
det og lover os gaveoverrækkelser: Den første gave 
er fra IHS’ Venner, der er oprettet for tre år siden . 
Formanden (for IHS’ venner, red .) tager ordet: ”Sam-
men med Ivan Skjoldager og Kenneth P . har jeg fået 
lavet et videobånd om skolens historie” . Det over-
rækkes til Jacob Vestergaard, der siger, at mange 
besøgende utvivlsomt vil få glæde af det . En anden 
rejser sig og fortæller om folkegaven til Sønderborg 
by: I anledning af 60-års jubilæet vil man samle ind 
til et anlæg med plads til rulleskøjtehockey, basket-
ball, fodbold, dansearena, parkour, crossfitness og 
opholdssteder . Anlægget skal ligge på skolens areal 
mellem stranden og skolens park, lige ved Gendarm-
stien . Man håber på at … få det færdigt i 2013 .

Stor bliver min glæde, da elevforeningens 
formand, Lise Fræhr, vender sig mod det hvide 

klæde og tager ordet . Det er gaven fra elevfor-
eningen, fremstillet af kunstner Ole Grøn: ’Stjer-
nestunder på verdens bedste legeplads’ . Det 
hvide stof kommer væk, og det store billede 
kommer frem. Det ser flot ud!

Kenneth P . takker for fremmødet, vi andre tak-
ker for en uforglemmelig eftermiddag . Det er 
dog utroligt, at man stadig – efter 56 år – føler, 
man hører hjemme på IHS . Ånden og stemnin-
gen fra den gang er der stadig . Hjertelig TAK for 
oplevelsen!

Beretning fra 60-års jubilæum
15. maj 2012

Læse den fulde artikel 
på ihselev.dk



Allerede under mit første møde med repræsentanter fra elevforeningen gik det op for mig, at det sted jeg nu 
skulle skabe en udsmykning til, var noget helt særligt. IHS har en stor plads i hjertet på dens gamle elever. 
For at få et grundlag for at kunne skildre IHS, besøgte jeg skolen og fik en rundvisning af Søren Stein Brinck. I 
spisesalen fandt jeg den helt rigtige væg til en udsmykning. Til motiver og tema måtte jeg have hjælp fra et hold 
eksperter, og en gruppe fra elevforeningens bestyrelse blev min tænketank på Facebook. De fodrede mig gavmildt 
– og humoristisk – med inspiration i både ord og billeder; og både om det faglige indhold og de mere bløde værdier. 
I atelieret blev det løbende omsat til skitser, og efter næsten tre måneder havde jeg tilstrækkeligt med materiale 
til at gå i gang med at skabe et mangfoldigt og farverigt billede af IHS. Et komplet billede vidste jeg dog fra starten 
var et umuligt mål. 

Et maleri på lidt over 10 m2 er en spændende udfordring. Og et gedigent stykke håndværk, når den maksimale 
penselbredde er 1½ cm. Maleriet er bygget op som en slags mosaik af motiver, der vokser sammen til en helhed af 
farvefelter i et utal af nuancer. Farverne bliver blandet undervejs, og stille og roligt, dag efter dag, tager maleriet 
form. I ny og næ må man træde et skridt tilbage i processen og ændre et par felter, der ikke rigtigt spiller sammen 
med de øvrige eller bringer ubalance i helheden. En dag i begyndelsen af februar stod maleriet færdigt. For at være 
helt sikker på resultatet stod det ”til test” og småkorrektioner i atelieret i nogle uger, inden fragtmanden kunne 
køre det til Sønderborg.

Tak for opgaven og tak for samarbejdet til Niels Nilanga og elevforeningens bestyrelse. ”Stjernestunder på 
verdens bedste legeplads” har været en forrygende fin maleoplevelse, og jeg håber, at maleriet – udover at 
udsmykke skolen – kan udtrykke den fantastiske højskoleoplevelse, IHS har været for jer.

Med venlig malerhilsen
Ole Grøn

Stjernestunder på 
verdens bedste legeplads
▆ Af Ole Grøn
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Se video over tilblivelsen af kunst-
værket ved at scanne denne QR-kode 

med din tablet eller mobiltelefon.
Filmen findes på Youtube
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Til dette års elevmøde erfarede vi igen, at Else Pedersen er én af os – hun 

cyklede også til elevmøde. Baggrunden for cykelbedriften tvivler vi dog 

på har været den samme.

I vores tilfælde er der tale om, at cykeltraditionen opstod i en brandert i Aarhus den 12 . april 

2009 kl. ca. 05:23. En fiks idé opstår: 

-  Simon: Lad os cykle til elevmødet. Jeg tænker, at vi starter i Kolding, så det ikke bliver for 

hårdt?

- Mads: Ja mand – det er en god idé! Vi tager den hele vejen fra Aarhus!

- Simon: Okay.

- Mads & Simon: Skål.

Således begav de to ryttere sig i maj 2009 – 

på hver sin citybike – af sted fra Aarhus mod 

deres første elevmøde som gamle IHS’ere .

17. maj 2012

Afgang fra Aarhus kl 09:00 i regnvejr og stiv 

kuling fra sydvest . Mads og Simon er på vej 

for fjerde år i træk og fungerer endnu en gang 

som kaptajner for et kuld debutanter . 

For hvert år der er blevet cyklet, er der nemlig 

kommet nye ryttere med i feltet – kun én har 

dog etableret sig som en del af holdet, på 

trods af at han måtte udgå under sit første 

tour-forsøg med en cykelskade .

   
0

Pa hjul af Else P.

▆ Af Trine Rask

Le
TOUR

De IHS
Le

TOUR 2009



Styrt er en del af livet som cykelrytter . Dette 

år måtte den første rytter allerede i asfalten, 

inden feltet havde forladt Aarhus . Der var her 

tale om et styrt efter kun halvanden kilometer 

grundet nyt og avanceret udstyr i form af 

klikpedaler .

Materiel-

let til hvert års tour er løbende 

blevet opgraderet og består nu af bl .a . racercykler, 

cykelbukser, handsker, hjelme og solbriller . I 2010 forsøgte holdet sig med 

matchende cykeluniformer af mærket IHS, hvilket dog blev erstattet af mere individuelt tilpas-

sede trikoter . I 2013 forventes solcreme også at være en del af udstyret .

Touren byder på både op- og nedture og ingen tour uden en kategori 1-stigning . Sådan én 

findes i Vejle, og det er her feltet for alvor splittes. Ved genforeningen på toppen er feltet nær 

halvvejs-mærket på ruten, hvilket naturligvis højner humøret .

Det er hårdt at sidde i sadlen hele dagen, og rytterne ser derfor frem til stoppet i Christi-

ansfeld, hvor der er planlagt pause i byens formidable parkanlæg . På dette tidspunkt har 

bagdelen brug for aflastning fra sadlen, og de fleste ryttere holder pause liggende på 

maven . De sidste store reserver fra madpakken fortæres her, inden feltet fortsætter mod 

Haderslev og Aabenraa .

Touren slutter efter ca . 10 timer og 180 km på landevejen – normalt i en gammel IHS’ers 

barndomshjem, hvor de ømme kroppe kan restituere . Af logistiske årsager endte dette 

års udgave dog på vandrehjem i Sønderborg . Her drikkes en velfortjent øl inden holdet 

forbereder weekendens fest og farver med en lang nats søvn .

 Vi cykler igen i 2013.

Le
TOUR 2012
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I disse 60 år har der været op- og nedture for 
højskolerne . Heldigvis står IHS endnu og funge-
rer som idrætshøjskole, som det var tiltænkt . 
I foråret 2012 var der 122 elever . Men hvad er 
det, der gør stedet så specielt? For specielt må 
det være, når der hvert halvår er nye unge men-
nesker, der tager derned, og når nogle af disse 
elever efterfølgende kommer til elevforeningens 
arrangementer og elevmøde .

Repræsentantskabet har givet sit bud på, hvad 
vi forbinder med IHS i form af indholdet på ju-
bilæumsbilledet . Jeg har efterfølgende spurgt 
nogle jubilarer: Hvad tænker de på, når de hører 
ordet IHS? Og hvad der får dem til at komme til-
bage til elevmøderne?

60-års jubilaren:
”Når jeg hører ordet IHS, så er jeg tilbage til de 
gode dage, jeg har haft i de dejlige omgivelser 
med glade mennesker . Der er jo altid mange at 
snakke med, og jeg nyder at komme tilbage hvert 
år . Jeg har været meget sammen med Esther fra 
årgang 53-54, vi mødes i toget, og her møder vi 
andre, der skal til elevmøde . Snakken går straks 
i gang – meget hyggeligt og dejligt .

Så længe helbredet tillader det, vil jeg komme til 
elevmøderne for at opleve IHS-ånden, foredrag, 
sangtime og busturen rundt i den historiske om-
egn sammen med Carsten .”

Ruth Greta Hansen sommerskolen 1952

30-års jubilarerne:
”Når jeg hører ordet IHS, så tænker jeg på et 
halvt år, der på mange måder har sat sig som 
vigtige spor i mit liv . Jeg har siden opholdet spillet 
volleyball i ca . 25 år og haft mange gode og sjo-
ve oplevelser . Det var bare et fantastisk ophold, 
både på grund af de andre elever, men også læ-
rerne, byen og skolen, som er en unik perle til 
at samle så mange forskellige unge om at få et 
fællesskab, der for mange varer livslangt . 

Jeg møder op til elevmødet for at møde mine 
gamle elevkammerater og mærke stemningen fra 
dengang . Vi var ca . 40 fremmødte fra hold Vin-
ter 81/82 . Det er da ret sejt . Fra vores gamle hold 
mødte der endda to fra Norge og en fra Island . 

ElEvmødE 2012 I foråret fejrede vi IHS’ 60 års jubilæum med reception på dagen og efterfølgende elevmøde.
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Jeg glæder mig allerede til næste gensyn på IHS .”

Ane Mette (tidl. Nielsen) Andersen, Hold Vinter 
81/82, 2. gang, lang

”Vi er meget enige om, at det ophold har været 
en væsentlig faktor i det liv, vi har hver især i dag . 
Utrolig betydning! Jeg tror alle har haft rigtig man-
ge refleksioner, og IHS har været en ”ungdomsud-
dannelse” med perspektiv for fremtiden for den 
enkelte og venskab for livet . Fantastisk oplevelse 
at se knap 40 personer dukke op . Vi ses rigtig 
mange igen i 2017 – vi bliver nok 50 fra 81/82 .” 

Tommy Widriksen 81/82

25-års jubilaren:
”Nostalgisk er jo nok ordet, der kommer først 
frem, når jeg tænker tilbage . Bare det at se ens 
gamle værelse vækker nogle dejlige følelser i 
mig . Vi er såmænd stadig fem fyre, der startede 
en kortklub på IHS den 9 . februar 1987, og vi hol-
der stadig sammen og spiller kort et par gange 
om året, og det er jo et dejligt udspring fra den 
fantastiske tid. Jeg var måske lidt skuffet over, at 
vi kun var seks 25-års jubilarer, men det var dej-
ligt at gense området . Jeg ville bare gerne have 
mødt nogle flere fra min årgang.”

Gert Sig Sørensen 86/87

5-års jubilaren:
”Når jeg hører ordet IHS, tænker jeg, at det var 
en fantastisk tid med en masse gode og sjove 
oplevelser både sportsligt og socialt . Jeg tænker 
på venskaber og et særligt sammenhold, der va-
rer resten af livet . Jeg tænker La Santa, skitur og 
ikke mindst Afrika . Jeg tænker strandhåndbold og 
fællessang . Jeg tænker sjove temafester, vilde 
torsdage på Bobs og fysisk træning fredag mor-
gen . Jeg kommer tilbage til elevmødet for at få 
lov at genopleve lidt af højskolestemningen sam-
men med de andre fra mit ophold . Det er altid en 
skøn weekend!”

Ane Sørensen efterår 2006 og forår 2007

Med disse citater er der vist ingen tvivl om, at IHS gennem de 60 år har været noget specielt . Vi må vel sige, at IHS har mærket os for livet .
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Elevskriftets redaktører har bedt mig (Ken-
neth Pedersen, red.) om at komme med en 
forklaring på, hvad UBAK (Undervisning af 
Bred Almen karakter) er for en størrelse. 

Jeg vil meget gerne komme med mit bud på en 
definition af UBAK, men har valgt en lidt anden 
vinkel til at belyse lærernes og forstanderens ud-
fordringer med at inkludere UBAK i undervisnin-
gen på IHS, end en rent forklarende .

Hvis vi ser på dagens højskoler, er det første, 
der springer i øjnene den mangfoldighed sko-
lerne udviser . Se blot siderne i Højskolernes fæl-
leskatalog: Det er svært at sige, om elever får 
samme udbytte af et ophold på så forskellige 
skoler . Der er stor forskel på et højskoleophold på 
IHS og et højskoleophold på eksempelvis Løgum-
kloster højskole . Der er ingen andre skoleformer, 
der udviser en så stor forskel skolerne imellem, 
som højskoleformen . 

Tidligere var der større overensstemmelse . Der 
var en klarere fornemmelse for, hvad der var en 
højskole . Da kunne man sige: ”En højskole, jamen, 
det er da en højskole” . Det kan man ikke mere .

Enhver gruppe mennesker kan 
starte sin egen højskole
Hvis man overholder de betingelser, Folketinget 
har vedtaget, har man ret til at modtage tilskud 

som skole . Ingen minister eller embedsmand kan 
forhindre oprettelsen af en ny skole, hvis den 
opfylder betingelserne – heller ikke selvom der 
skulle ligge en tilsvarende skole i eksempelvis 
Sønderborg . Det som binder alle disse forskel-
lige skoler sammen – både dem vi har i dag og 
dem som måtte komme – er, at de er omfattet 
af disse lovbestemmelser; lovbestemmelser som 
er udformet af Folketinget, men inspireret af ge-
nerationer af højskolefolk, som med det skrevne 
ord har forsøgt at ramme skoleformens kerne . 

Hvad er en højskole, hvad er UBAK 
og hvad er en højskolelærer?
▆ Af Jesper Moesbøl, undervisningskonsulent i Kulturministeriet & Kenneth C. Pedersen, konstitueret forstander på IHS.
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De bestemmelser er:
•  Muligheden for at holde højskole på eget livs-

syn . At højskolerne er frie skoler betyder ikke, 
at de er fri for regler, men at de har frihed til at 
gennemføre kurser, der bygger på holdninger, 
der nogle gange afviger fra flertallets. Deri lig-
ger samtidig en forpligtigelse for skolerne til at 
udfolde deres livssyn og for lærerne til at træde 
værdimæssigt i karakter over for eleverne . Der 
er ikke krav om objektiv undervisning, men læ-
rerne og skolen skal tydeliggøre deres ståsted . 

•  Livsoplysning, folkelig oplysning og demokra-
tisk dannelse . 

 –  Livsoplysning: De spørgsmål, som både ele-
ver og lærere er tøvende og søgende overfor; 
tilværelsens store almene spørgsmål . Hvad er 
godt og ondt, hvad er livet, hvem er jeg, hvad 
sker der efter døden, hvad er kærlighed, sorg 
og misundelse? Spørgsmål som ingen har 
færdige svar på, selvom lærerne ofte vil have 
større erfaring at tale ud fra . Det er skolens 
opgave at sikre, at der er et forum for den 
slags spørgsmål og overvejelser . Hvis et så-
dant mål skal nås, må det smitte af på både 
undervisningen og det fælles liv på skolen .

 –  Folkelig oplysning: Forholdet mellem det in-
dividuelle og det fælles . At individualismen i 
disse år er dominerende i samfundet betyder 
netop, at forholdet mellem det individuelle 

og det fælles er væsentligt . Det har altid 
været et centralt punkt for højskolerne . Også 
her i både undervisning og samvær .

 –  Demokratisk dannelse: På højskolen skal ele-
ver få erfaringer om en hverdag i et demo-
kratisk miljø . Det medfører måske, at de efter 
opholdet, i enhver fremtidig social deltagelse, 
stiller krav om mere demokrati i hverdagen .

For at udfylde de nævnte bestemmelser, har 
Kulturministeriet udstukket tre hjælperegler til 
højskolerne:

•  Sørg for samvær mellem elever og lærere. 
Højskoleformen bygger på den forestilling, at 
eleverne er værd at være sammen med uden 
for undervisningen . Dette hører sammen med, 
at højskolebestemmelserne ikke fokuserer på 
det faglige, men det dannelsesmæssige . Kon-
sekvensen af dette skal være, at eleverne op-
lever lærere, der interesserer sig for dem ikke 
kun fagligt, men også alment og socialt .

•  Både korte og lange kurser skal være åbne for 
alle . På højskoler kan/skal man møde andre, 
der ikke er som en selv mht . alder, opvækst, 
uddannelse osv . 

•  Og sidst, men ikke mindst, og grundlaget for 
den her artikel: Undervisningen skal være af 
bred almen karakter (UBAK) . Det vil sige per-

spektiverende undervisning og betyder, at der 
skal tænkes ud af boksen . Minimum halvdelen 
af undervisningen skal være af bred almen ka-
rakter (UBAK) . Undervisningen skal vise vej ud 
i ”det fælles livs” historiske, kulturelle og politi-
ske perspektiver, og ikke være fagligt snæver . 
Skulle man pege på et fælles fagligt emne på 
alle højskoler, så er det netop denne læren om 
”de fælles menneskelige livsvilkår”, som sætter 
helt særlige krav til lærernes undervisning .

Begrundelser
Højskolers fokus er altså ikke faglig, men dannel-
sesmæssig . Fagene er ikke målet, men et middel . 
Der er ikke bare tale om den enkeltes dannelse, 
men en samfundsmæssig, fælles dannelse . Høj-
skolens opgave retter sig ikke alene mod den 
enkelte elev, men vores fælles liv . Vores fælles 
etiske, kulturelle og politiske dannelse . 

Hvorfor? 
Fordi et samfund har brug for borgere, der ved, at 
livet er et fælles liv i med- og modspil til hinanden .

Når højskoler ikke er fagskoler, betyder det, at 
det at være højskolelærer er noget ganske andet 
end det at være lærer på en skole, hvor der er fokus 
på fagligheden . Og det er der alle andre steder . 
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Det betyder ikke, at lærerne ikke skal være fag-
ligt stærke . Det skal de selvfølgelig, for eleverne 
måler lærernes faglighed op imod den højeste 
faglighed, de har mødt andre steder . Højskolelæ-
reren må ud fra sin sikre faglighed og synlighed 
lægge vægt på at bedrive livsoplysning . 

Ikke en udtyndet universitets-, idrætsakade-
misk, konservatorie- eller kunsthåndværksun-
dervisning . 

Ikke kun en afglans af den undervisning, der 
findes på de ”rigtige” uddannelsesinstitutioner 
– men en dannende, kulturel, samfundsmæssig 
og historisk perspektiverende undervisning, der 
sætter både den unge højskoleelev såvel som 
den lidt ældre golfkursist (eller hvilket kursus 
man nu er på) fri til at tage et ansvar for sig selv 
og andre i det liv der venter forude . 

Som lærer skal man møde eleverne 
med en undren og nysgerrighed over 
for selve livet. Det er idrætshøjskolens 
berettigelse som institution, og derfor 
en betingelse for alle lærerne og for-
standeren på IHS.

19
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“Hvordan ser du på begrebet 
UBAK, og hvordan underviser I på 
Den frie Lærerskole de fremtidige 

lærere i at varetage UBAK?”

Nogenlunde sådan skrev Jeppe Dahlmann, der 
er redaktør på dette elevskrift . Jeg er glad for at 
få lejlighed til at skrive lidt om mit syn på UBAK 
og samtidig præsentere Den frie Lærerskole til 
Elevskriftets læsere .

De ændringer i højskoleloven der har ført til, at 
der nu fokuseres på UBAK, er for mig at se en helt 
naturlig følge af de generelle ændringer, der er 
sket i lovgivningen om de frie skoler i de seneste 
ca . 15 år – ligesom i mange andre områder af 
(velfærds)samfundet .

Engang blev de frie skoler – især højskoler 
– betragtet som en vigtig og selvfølgelig brik i 
udviklingen af samfundets demokrati, almene 
dannelse og mellemfolkelige forståelse . Der var 
en rammelovgivning, som skolerne skulle holde 
sig inden for . Derudover blev den enkelte skoles 
kvalitet sådan set kontrolleret af, om skolen var i 
stand til at samle elever om sit formål og indhold . 
Skolerne selv udtrykte det ofte i retning af:… vi 
bliver evalueret hver dag – er vi ikke gode nok, 
har vi ingen elever, og så er der ingen skole .”

Det var enkelt og ligetil . Og hvis ikke skolerne 
var helt afhængige af et væsentligt statstilskud, 
ville denne selvforståelse givetvis stadig være 
gældende nogle steder .

UBAK kommer fra staten
Men samfundet har som sådan været nødt til at 
prioritere, hvad man skal bruge penge til – og 

hvor mange – for det er efterhånden klart, at der 
ikke er penge nok i statskassen til at opfylde alle 
de behov, ønsker og krav, vi som borgere har .

De frie skoler har derfor fået nye og omfatten-
de krav om at synliggøre, hvad de gør, og hvorfor 
de mener, at staten skal betale tilskud til det . Her 
kommer så kravet til UBAK til verden .

Når jeg udefra ser på højskolernes bestræbel-
ser for at indarbejde UBAK i deres begrebsverden 
og deres praksis, kan det se ud som om, at det 
er Undervisningsministeriets nye specificering af 
det første U, der er omdrejningspunktet .

Bevægelsen fra at være alment dannende til at 
være undervisning af alment dannende karakter .

Det alment dannende kan i princippet opstå 
hvor som helst, ved stort set hvad som helst og 

UNdERvISNING
▆ Af Ole Pedersen, forstander på Den frie Lærerskole
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vil ofte være en naturlig del af samværet på en 
højskole, hvis hovedsigte er livsoplysning, folke-
lig oplysning og demokratisk dannelse .

Men undervisning opstår ikke af sig selv, blot 
der er et samvær omkring et skitseret indhold . 
Undervisning er et systematisk tilrettelagt forløb, 
der sigter mod at eleverne erhverver sig indsigt, 
kundskaber og færdigheder inden for et lære-
emne .

Når undervisning i højskolen tillige skal være af 
almen bred karakter, skal den indeholde en plan-
lagt perspektivering, der ifølge loven kan være af 
filosofisk, historisk, kulturel, politisk, samfunds- 
eller naturvidenskabelig karakter . Perspektiverin-
gen skal desuden indeholde et menneske-, sam-
funds- eller natursyn, hvilket vil være udtrykt i 
den enkelte højskoles værdigrundlag .

Det centrale er for mig at se, at der hermed er 
sat et krav fra samfundets side om, at i mindst 
halvdelen af undervisningstiden skal en højsko-
leelev udfordres med perspektiver, der ligger ud 
over selve undervisningens indhold . Og dermed 
udfordres på sine holdninger og forudforståelser 
og forhåbentlig blive klogere både på sig selv og 
sin omverden . Det kan jeg personligt tilslutte mig 
som det jeg forstår ved god højskole .

På Den frie Lærerskole uddanner vi lærere pri-
mært til de frie skoler . Lærerskolen blev i sin tid 
oprettet af folk fra de frie skoler, der mente at 
det var væsentligt med en læreruddannelse, der 
til stadighed målretter sig mod de frie skoler, og 
dermed er med til at perspektivere og udvikle de 
frie skolers virke .

Underlagt samme lovgivning
Vi har ikke noget specifikt krav om at give en un-

dervisning af bred almen karakter her 
på Lærerskolen . Vi er underlagt 

den samme lovgivning, som 
de øvrige læreruddannel-

ser, med den forskel at vi 
ikke afholder eksaminer 
som afslutning på uddan-
nelsen . I stedet udarbej-

der vi fyldige udtalelser om 
hver enkelt studerende . 

Vores uddannelse er klassificeret på samme 
niveau og giver den samme adgang til videre-
gående studier som alle øvrige læreruddannel-
ser . Derfor er vores undervisning i liniefag med 
videre på mindst samme niveau som andre læ-
reruddannelser . 

Som et særligt forhold har vi indrettet os så-
dan, at der er fuld lærerdækning på al undervis-
ning i uddannelsen her . Hvilket også betyder, at 
man som studerende har mødepligt til undervis-
ningen .
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Fritid

Højskoleliv

Folkestyre

Faglighed

Fagligheden
Vi er på Lærerskolen for at blive lærere – at tilegne os faglighed i et lærer-
fagligt perspektiv . Det betyder at den faglige viden hele tiden prøves af i et 
undervisningsperspektiv . Vi skal kende mange forskellige måder at formidle 
fagets indhold på . Det kræver stor viden, kendskab til fagenes metoder og 
terminologi, og derudover skal en lærerstuderende have et bredt kendskab 
til undervisningsmaterialer og evne at vurdere disse .

Folkestyret
Vi har en udpræget demokratisk struktur, hvor der er mulighed for indfly-
delse på helt centrale og væsentlige områder af uddannelsen og udviklin-
gen . Det giver stort ansvar, det kræver deltagelse, og de studerende får 
det ind under huden .

Højskolelivet
Lærerarbejdet i de frie skoler er mere end at undervise . Det er nærmest en 
livsform, hvor læreren deltager i skolelivet med hele sin person . Vi har et 
dagligt fælles måltid sammen, årlige traditioner og fælles oplevelser . Vi har 
på den måde gjort aktiv deltagelse i en række forskellige aktiviteter uden 
for undervisningen på Lærerskolen til en vigtig del af uddannelsen . 

Fritid
En meget stor del af de studerende bor på Lærerskolen eller i umiddelbar 
nærhed . Det betyder, at mange unge mennesker skaber deres dagligdag 
her i forskellige aktiviteter, som foreningsliv, vikingeskib, socialt engage-
ment, ungdomsklub m .m . Skolen er til rådighed for de studerendes aktivi-
teter. Mange af disse fritidsaktiviteter giver gode kvalifikationer i forhold til 
et kommende lærerarbejde .

Læreruddannelsen i Ollerup kan skitseres med denne figur:
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Det vi grundliggende er sammen om, er at 
skabe en læreruddannelse, hvor vi fra første dag 
arbejder med at udvikle den studerendes lærer-
faglighed og lærerperson . Den enkelte studeren-
de vælger fire – fem linjefag efter eget ønske, og 
mange har stor viden, erfaring og gode kompe-
tencer inden for de områder de vælger . 

De studerende skal være mindst 20 år og have 
prøvet andet end at gå i skole for at blive optaget 
på Lærerskolen . Det betyder at vi har en bred 
aldersspredning på skolen .

Ud over linjefagene består uddannelsen af fire 
fagområder som vi kalder: 
• Balancen – en naturfaglig indgang til lærer-

arbejdet.
• Tanken – en filosofisk/religions-indgang til 

lærerarbejdet.
• Fælleskabet – en historisk/samfundsfaglig 

indgang til lærerarbejdet.
• Sproget – en sproglig/udtryksmæssig ind-

gang til lærerarbejdet.
På den måde har vi indbygget den almene perspek-
tivering fra UBAK ind i uddannelsens faglighed .

Gennem hele uddannelsen arbejder de stude-
rende med den helt særlige lærerfaglighed, der 
er funderet i pædagogik, psykologi og didaktik .
• Pædagogik er at lære om hvordan, hvor og 

hvornår undervisning kan tilrettelægges med 
det formål skolen har – det overordnede.

• Psykologi er at lære om hvordan, hvor og 
hvornår undervisning kan tilrettelægges med 
de elever skolen har – det menneskelige.

• Didaktik er at lære om, hvad der skal under-
vises i, hvordan det kan lade sig gøre med 
elever og ressourcer, hvornår det er rette tid 
og ikke mindst begrunde undervisningens 
hvad, hvordan og hvorfor – det refleksive.

På denne basis laver vi en praksisnær lærerud-
dannelse . De studerende er ude i praktik hele det 
tredje studieår, hvorefter de vender hjem med de 
første lærererfaringer og gør uddannelsen færdig 
med til sidst at lave et pædagogisk speciale i et 
halvt år .

Jeg tror på, at lærere fra Den frie Lærerskole har 
den lærerfaglighed, der skal til for at kunne hånd-
tere en undervisning af bred almen karakter . Og 
jeg ved, at de derudover kan byde ind med spe-
cialiseret faglighed på de områder, der er vigtigst 
for dem . Ikke mindst har de lært at begå sig i hele 
det daglige liv en fri skole byder på .

For en skoleform som de frie skoler, der har 
som hovedsigte at arbejde med livsoplysning, 
folkelig oplysning og demokratisk dannelse, er 
der meget der skal nås .

Opgaverne forandrer sig hele tiden, og der lig-
ger et stort arbejde foran os . De frie skoler kan 
ikke alene skabe et nyt vidensamfund, en ny 
mellemfolkelig forståelse eller en ny moderne 
fællesskabsfølelse, der kan forny velfærdssam-
fundet i fremtiden . Dertil er opgaven for stor og 
for kompleks .

Men jeg tror, at det særlige de frie skoler kan 
bidrage med, er at pege på, at viden i dag kræver 
optagethed af at fastholde det specielt faglige 
med den almene mellemfolkelige forståelse, som 
bygges på at forstå sit eget folk . Fællesskabets 
styrke viser sig ved evnen til at kunne rumme 
forskelligheden .

Jeg vil se frem til at møde mange af jer på 
mange forskellige måder i arbejdet med den nye 
tids livsoplysning, folkelige oplysning og demo-
kratiske dannelse .
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I vores angreb på ordet BRED, har vi på re-
daktionen taget os en snak med en af IHS’ 
nuværende håndboldkyndige undervisere, 
Mette Gars. Hun skal gang på gang have 
undervisningen på de store håndboldhold 
til at gå op i en højere enhed. Og trods 
store niveauforskelle eleverne imellem for-
nemmer man, at Mette ser mange mulige 
løsninger til kravet om at sørge for under-
visning af en bred almen karakter.

Hvordan definerer du en bred undervisning? 
Hvad er det for dig?

”Ordet ’Bred’ lægger sig i UBAK til ordet ’Al-
men’, men hvis jeg skal se på det i forhold til un-
dervisning, vil det for mig sige en undervisning, 
der fanger alle . Det er meget vigtigt for mig, at 
undervisningen er vedkommende og let at for-
holde sig til for alle eleverne på holdet – det som 

man på pædagogisk vis kalder undervisningsdif-
ferentiering . For det meste kan det godt lade sig 
gøre her på højskolen, men i mit folkeskolejob 
havde jeg store kvaler over, at der desværre var 
et par elever eller fire, som jeg ikke fik fanget 
hver time .”

”Måden hvorpå jeg implementerer den brede 
undervisning er lidt afhængig af, om jeg undervi-
ser i debatfag, håndbold eller drama, men i store 
træk skruer jeg på åbenhedsknappen i forhold 
til de opgaver, jeg stiller . Det kan både være på 
produktet eller processen . I håndbold oplever jeg 
også, at det virker rigtig godt at starte forløbets 
første uger med fællesøvelser, der kan løses ef-
ter evne, for senere at lave nogle træninger med 
niveau- og kønsopdelt undervisning . For mig er 
det meget vigtigt, at eleverne bliver sat i situa-
tioner, hvor de kan inspirere, udvide hinandens 
horisonter og lære af og om hinanden . I år (for-

årsholdet 
2012, red .) 
har vi 27 på hånd-
boldholdet – seks der aldrig har spillet håndbold 
før, 11 som ønskede at genoptage spillet efter 
en lang pause og så ti rigtigt dygtige spillere . I 
alt ni piger og 18 drenge! Frihedshallens tag løf-
ter sig nærmest, og der kommer mange fede og 
nye bud på bred undervisning frem med sådan 
en udfordring .”

Men kommer bredden ikke til at gå ud over 
dybden i undervisningen, når man på den måde 
skal favne over mange niveauer?

”Jeg oplever helt sikkert, at der for den øvede/
dygtige elev kommer gode situationer ud af at 
have et fag sammen med nybegyndere . Så det 
gælder om at skabe gode situationer for mødet 
mellem de to spillere . Jeg oplever især, at det bli-

BREd
▆ Af Sidsel Thyge Møller, elev på IHS i hele 2011

den brede håndboldverden på ihs
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ver vildt godt, når en nybegynder klør på, er in-
teresseret og laver paralleller til den idrætsgren, 
han selv kommer fra . Det er dybde og perspektiv 
for alle pengene . Også vores træneruddannelse 

skaber rigtigt gode muligheder, når stoffet skal 
formidles til nogle interesserede nybegyn-

dere .”

”Det skal virkelig sættes godt op, og 
sammensætningen på holdet er da også 

afgørende for resultatet . Det vi nogle 
gange slås med er, at eleverne ønsker at for-

bedre tekniske færdigheder, som for en dygtig 
elev sjældent kan forbedres meget på blot otte 
uger – i hvert fald ikke når vi lærere også har et 
sigte, der rækker meget bredere end blot den en-
kelte. De fleste elever går ind i mentorrollen og 
udvikler sig til at blive sindssygt gode til at forstå 
at træne de andre . En sådan måde at træne på 
findes ikke andre steder end her. Fantastisk!

Med sin vanlige friske og humoristiske tilgang 
til alt, joker Mette Gars med, at UBAK kan stå for 
Usandsynligt Bredtfavnende Anderledes 
Kagekultur . Det er dog med et glimt i øjet, for 
hun forklarer, hvordan hun gør sig mange tanker 
om at implementere UBAK i sin undervisning:

”UBAK-kravene har helt sikkert givet mig en 
ekstra reminder i forhold til at reflektere endnu 

mere pædagogisk og perspektiverende i forhold 
til den undervisning, jeg leverer . Vi har i lærer-
gruppen opfundet nye fag i UBAK-øjemed . Her 
kan nævnes ’Tema’, som er et fælles fag for alle 
elever med et indhold, der i al sin enkelhed skal 
skabe perspektiv, refleksion og eftertanke.”

”UBAK handler om at krydse menneskesyn, 
natursyn og samfundssyn med kulturelle, hi-
storiske, politiske og filosofiske perspektiver. I 
idrætsfagene er vi på IHS blevet enige om, at der 
minimum skal være ti procent UBAK . I håndbold 
kan det f .eks . være at se på, hvad der får Lærke 
Møller (håndboldspiller som missede OL på grund 
af en skade, red .) til at gå så langt for at komme 
eksempelvis til OL? Hvorfor har håndbold den 
plads i det danske idrætsbillede, og hvordan har 
udviklingen set ud? Kan street-håndbold få lige 
så stor succes som andre street-idrætter?”

”I idrætsfagene adskiller vi typisk UBAK og 
færdighedstilegnelse, så man undervises i det 
ene eller det andet, mens undervisningen til ud-
dannelsen ”Fremtidens Idrætsleder” skal være 
100 procent UBAK, hvilket gør, at alle øvelser 
skal følges op af reflekterende spørgsmål. I det 
hele taget handler det om at gøre eleverne til 
fremtidens idrætsledere, hvilket naturligvis kræ-
ver UBAK .”

Der arbejdes altså med kravet til den brede 
almene undervisning på IHS . Det er som et ker-
neelement, hvorom al undervisningen drejer, 
og dét fordrer refleksion både hos undervisere 
og elever . Redaktionen forlader samtalen med 
Mette Gars med en klar fornemmelse af, at der 
er rigeligt med velovervejede faglige refleksioner 
over breddeperspektivet i UBAK . Samtidig synes 
det også at ramme en anden akse, idet den bre-
de almene undervisning ikke synes at gå ud over 
dybden i fagligheden .
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Når nybagte IHS’ere forlader deres højsko-
le og igen træder ind i den virkelige verden, 
tager de fleste IHS-ånden med sig. Rundt 
omkring støder vi ”gamle” elever ofte ind i 
folk, som simpelthen ikke forstår, hvorfor vi 
stadig har ”højskole” på hjernen. 

Det får mig til at tænke på, om IHS har noget 
de andre højskoler ikke har? Er der noget be-
stemt, som får ”IHS-ånden”, den som venner og 
bekendte ikke helt forstår, til at vokse? Hvad er 
det særlige ved IHS-ånden?

Ser man på IHS som idrætshøjskole er det et 
fedt sted fyldt med fede sportsfaciliteter, nye 
venner og uanede muligheder . Det er denne far-
verige palet, som skolen skal sælge til omverden 
og som i sidste ende skal tiltrække nye elever . 
Størstedelen af den elevgruppe som hvert år 
starter på IHS vælger altså stedet ud fra nogle 

bestemte forventninger, men alle som har gået 
på IHS ved, at de virkelige gaver er nogle helt an-
dre og langt sværere at beskrive . Det er nemlig 
det IHS giver eleverne, som de IKKE forventede, 
der ender med at blive elevernes primære grund 
til at holde af skolen .

Hvis man skal finde svaret på, hvad denne 
særlige fornemmelse eller ånd er for noget, og 
på hvordan eleverne får det der ”ekstra” med i 
bagage, skal man kigge på mange sider af IHS . 
For nogle er en gåtur og oplevelserne på to-
mandshånd afgørende, mens det for andre er 
morgensang og fællesaktiviteter, der rykker . 

Eleverne påvirkes i høj grad også af skolens 
lærere . IHS har mange dygtige lærere som en-
gagerer sig i elevernes selvudvikling . Igennem 
disse lærere har IHS nogle fag, hvis indhold ikke 
bare er sport, men fag der har til formål at rykke 

eleverne og lære dem noget om livet samt det at 
indgå i relationer med andre .

Marieke Brinck var 
en af de undervisere 
som gennem årene 
prægede mange ele-
ver på IHS . 

Hun oprettede en 
række debatfag, bl .a . 
Kommunikation, Per-
son  lig Power og Coa-
ching . Fagene har på 
en eller anden måde 
handlet om at bi drage 
til de unge men ne-
skers psyk iske og so-
ciale udvikling . 

AlmEN
▆ Af Sidsel Andersen, forår og efterår 2011

Bliver man vir-

kelig mærket 

for livet?
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Hvad ville du gerne lære eleverne igennem 
dine fag? 
”Det har været mit ønske at styrke elevernes for-
ståelse og tolerance både i forhold til sig selv og 
andre. Jeg har ønsket at bidrage til hver enkelt 
elevs tro på, at de er gode nok, som de er. Jeg har 
ønsket at lære eleverne, at de selv har et ansvar 
for deres egne liv, og at de har mulighed for at 
påvirke deres tanker – at få øje på noget af det, 
der ellers bare sker automatisk. Det vigtigste var 
dog at lære dem at blive endnu bedre til at være 
sammen med andre mennesker – styrke deres 
kommunikative kompetencer.”

Er det alle som lærer noget? 
”Der har været meget stor forskel på, hvor me-
get de enkelte elever har fået ud af fagene. Dem 
der mødte åbne og motiverede op til undervis-
ningen oplevede en positiv udvikling. Det er mit 
indtryk, at de fleste af eleverne er blevet ”fan-
get” af mindst ét af temaerne, og at en del af 
eleverne efterfølgende har arbejdet videre med 
deres egen udvikling eller fået lyst til at vide 
mere om emnerne.” 

”Det som jeg personligt godt kunne lide ved 
Mariekes fag, var at der var noget at lære for 
alle. Det henvendte sig både til elever med over-
skud, og til dem som manglede det. Det var ofte 
de elever, der havde succes og følte sig ovenpå, 

som fik vendt op og ned på deres selvopfattelse, 
og de elever som havde det svært fik rigtig me-
get hjælp til at vokse. 

Efter fagets afslutning var det helt fantastisk at 
opleve, hvordan hver person på holdet gik derfra 
med noget nyt i bagagen. Noget nyt som byg-
gede på en forandret selvopfattelse, et forbedret 
selvværd eller en ny opfattelse af samværet med 
andre mennesker.” (Forårselev 2011) 

Påvirker fagene elevernes generelle udvikling 
på IHS? 
”Det er kombinationen af alle de indtryk, elever-
ne får i løbet af et helt højskoleophold, der giver 
udviklingen. Jeg mener, at det der især betyder 
noget, er den måde eleverne er sammen på – og 
den måde lærere og forstander møder eleverne 
på. Den tro på sig selv og tolerance, som nogle 
af eleverne får styrket gennem de mere psyko-
logiske debatfag, kan have betydning for den 
generelle udvikling på lige fod med alle andre 
indtryk.”

”I et samfund med flere og flere unge, der bli-
ver deprimerede og får stress, er det vigtigt at 
styrke elevernes mentale sundhed. Én af meto-
derne til det, er at styrke deres selvfølelse, deres 
positivitet og deres relationskompetence. Det 
forsøgte jeg at gøre.”

Hvad var det bedste ved IHS?
”Det bedste ved at være på IHS var den åben-
hed, glæde og begejstring, som de unge men-
nesker fyldte højskolen med. Jeg nød at være et 
sted, hvor jeg kunne bidrage til deres udvikling. 
IHS er et sted hvor der er plads til alle, og hvor 
det vigtigste er at tænke på andre end sig selv.” 

Når Marieke og andre lærere åbenlyst holder 
af IHS, kan eleverne slet ikke lade være med at 
få det på samme måde . For rigtig mange er IHS 
en øjenåbner, et sted hvor man finder sig selv 
blandt andre . Det er et sted, hvor mange gen-
nemgår en både vigtig og sund personlig udvik-
ling som menneske, hvilket Marieke og andre 
lærere på forskellige måder bidrager til . 

For at vende tilbage til mit første spørgsmål 
om hvad der er det særlige ved IHS-ånden, så 
gør mange ting sig gældende . Men ligesom Ma-
rike fortæller, så tror jeg især, at det er de ople-
velser man har på IHS som rækker udover idræt 
og ”højskolehygge”, der bidrager til, at skolen er 
et folkekært sted, som man år efter år vender til-
bage til . Begrebet ”IHS-ånden” er noget særligt, 
og det bevares og spredes af både elever, lærere 
og ansatte, som alle har fået nogle oplevelser 
der har mærket
dem for livet . 
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UBAKUBAK – Undervisning af Bred Almen Karakter 
– er det utroligt svært for IHS at inkorporere 
og forstå. Der er blevet foretaget en mindre 
reformation af opbygningen af undervisnin-
gen på IHS, efter at et besøg fra staten re-
sulterede i krav om, at der skulle indføres 
mere UBAK på IHS. En af grundene til at IHS 
ikke tidligere har opfyldt kravene til UBAK 
kan skyldes, at der er meget stor forskel på, 
hvordan UBAK tolkes. Der kan være megen 
forskel på, hvordan man ser på UBAK gen-
nem IHS’ briller eller statslige briller. Det ord 
som jeg tror, der kan skabe flest tolknings-
muligheder af UBAK, er ordet karakter. 

Karakter kan forstås og vinkles på mange for-
skellige måder . De to former for karakterer mine 
tanker med det samme ledes hen på, er talkarak-
teren og den menneskelige karakter . Netop disse 
to – meget forskellige – former for karakter, har 

indflydelse på IHS – den menneskelige i sin tilste-
deværelse og den talmæssige i sin fraværelse . 

På IHS bliver der ikke givet en talkarakter, selv-
om IHS er en ’skole’ . Men hvilken betydning har 
netop dette? Karakterer er tit med til at skabe en 
standard for, hvad der skal opfyldes, før noget er 
tilfredsstillende . At talkarakteren ikke anvendes på 
IHS, giver eleverne den oplevelse ikke at skulle leve 
op til en faglig standard, og undgå det pres som 
bevidstheden om karaktergivning skaber . Eleverne 
får et højskoleophold med det udbytte – både fag-
ligt og socialt – som de selv ønsker . De skal ikke 
opfylde andre krav, end dem de stiller til sig selv . 

Når IHS ikke udvikler elever i en typisk faglig 
kontekst, hvad er det så en elev på IHS udvikler? 
Er det ikke den menneskelige karakter, der udvik-
les? Den menneskelige karakter er ikke målbar 
og det er det, der er det smukke ved en ’skole’ 

som IHS . Det er ikke karakterræset, der spiller 
den centrale rolle – det er personlig udvikling . Da 
det er den menneskelige karakter, som er under 
udvikling på et sted som IHS, vil det være umuligt 
at indføre en sådan form for bedømmelse som ka-
raktergivning . 

En udvikling, der fører til karaktergiv-
ning og specifik faglig bedømmelse, kan 
have en uønsket virkning på en institution 
som en højskole . Højskolens grundprincip 
om at udvikle menneskets personlighed i 
sociale omgivelser bliver nedprioriteret 
til fordel for den faglige udvikling . 
UBAK kan blive startskuddet 
på en udvikling, som 
medfører både kon-
trolprøver samt di-
verse tests for at måle 
højskoleelevernes forbedring . 

KARAKTER
▆ Af Marcus Ross Christensen, forår 2010 og efterår 2010 samt medlem i elevforeningens bestyrelse



29UBAK
FAKTA
En lille gruppe elever fra IHS var i 2010 genstand for en analyse af almendan-
nelsen på IHS, skrevet af Karin Petersen og en af elevforeningens repræsen-
tanter i IHS’ bestyrelse, Jakob Gade. Analysen blev lavet i forbindelse med en 
selvevaluering i bestyrelsen samme år.

Ifølge IHS’ egne vedtægter er almendannelse:

”… en proces, som fremmer den enkeltes personlige udvikling og modning  
– intellektuelt, socialt og følelsesmæssigt. Værdier og normer i samfundet sæt-
tes til debat. Det sociale liv på skolen indgår som en væsentlig del af denne 
dannelsesproces.”

Uddrag fra opgaven:

Eleverne fortalte generelt, at de var blevet mere åbne, mere sikre på sig selv, 
mere afklarede og havde fået en bedre forståelse for andre mennesker (af at 
gå på højskole). denne dannelse skyldtes blandt andet den tætte omgang med 
andre mennesker, de fag som udbydes som eksempelvis coaching og personlig 
power og de fælles ture og oplevelser.

fAKtA fra opgaven:

• Eleverne vurderede gennemsnitligt deres følelsesmæssige 
udvikling til at ligge på 6,2 på en skala fra 1-10.

• de vurderede gennemsnitligt deres intellektuelle 
udvikling til at ligge på blot 3,2 på en skala fra 
1-10.

• den sociale udvikling vurderede de til 8,2 på 
en skala fra 1-10.

• Sluttelig vurderede de selv deres samlede alme-
ne dannelse til at ligge på 7,4 på en skala fra 1-10.

Ikke kun på det faglige område, men også på det 
sociale og menneskelige område . 

Er en sådan udvikling det, der ønskes fra regerin-
gens side med indførelsen af UBAK, og vil den ori-
ginale idé med dannelsen af en højskole med tiden 
forsvinde, og hermed omdannes til endnu en fag-
ligt orienteret skole i rækken? Jeg er muligvis pes-
simistisk med denne opsættelse af et worst-case-
scenario . Lad os håbe at tingene i 
stedet udvikler sig i den 
positive retning .



Ideen til rejsen opstod tilbage i maj 2011, da 
vores ophold på IHS lakkede mod enden . Atmo-
sfæren og livet i Sønderborg kunne ikke andet 
end at være en inspirationskilde til en uges ferie 
i sydens sol i hinandens selskab . I oktober tog 
planlægningen fart, da flere og flere tilsluttede 
sig ideen om at gøre rejsen til virkelighed . Vi end-
te med at være en blandet flok på 36 personer, 
sammensat på tværs af ophold, samt en hånd-
fuld venner, der tog turen til La Santa .

Den 17. august landede flyet på vulkanøen, og 
indenfor den første time havde aktivitetsniveauet 
i den grad lagt tonen an for ugen . Resortet havde 
et fast ugeprogram med holdaktiviteter og kon-
kurrencer, som man kunne tilmelde sig . Derud-
over kunne der lejes diverse udstyr og baner til 
egne initiativer . Det skabte en rigtig god ramme 
for at skræddersy sine dage . Vi benyttede os 
af alt fra yoga og zumba til body toning og AB-

attack . Derudover afholdt vi tre interne konkur-
rencer indenfor beachvolley, fodbold og triatlon . 

I bund og grund var det bedste ved turen, at 
vi alle sammen – højskoleerfaring eller ej – fandt 
en fællesnævner i sporten og Club La Santa . Der-
med var der rigtig god mulighed for en tur, som 
emmede af god stemning, nye bekendtskaber og 
smil over hele femøren .

Alle der har gået på IHS kan blive enige om, 
at det smager af mere . Engagementet, grinene, 
samværet, velviljen og ikke mindst sporten . 

Vi drog af sted til De Kanariske Øer med en 
forventning om at opleve det sportslige element, 
men som ugen gik, manifesterede de andre 
smagsvarianter fra højskolelivet sig . Den oplevel-
se kan bestemt undes andre, der kunne overveje 
at gentage succesen . 

▆ Af Camilla Louise Busch Nørgaard, forår 2011

turen
Nanna der var med på turen udtalte:  

”Selvom jeg har været på La Santa utallige 

gange med familie og venner, var dette no-

get i særklasse. Stedet i sig selv er fanta-

stisk, men at opleve den berømte "IHS-ånd" 

følge mig helt til æ
kvator var enestående.”

30



SKIHS 2013
Nogle tager på skilinjen med IHS. Og så er der dem, der tager skridtet videre...

DU er IHS’er
DU kan lide sne
DU skal med til Val Thorens i uge 5!

Elevforeningen gentager succesen og tager igen i år til det fran-

ske sne-mekka VAL THORENS . Intet er ændret i forhold til sidste 

års tur – heller ikke prisen!

Du får:
Busrejse t/r
Indkvartering i 4-6 pers . lejligheder 50 m fra pisten

6 dages liftkort (med mulighed for tilkøb)

Din pris: 3495 kr

Og så får du naturligvis en masse bonus-goder som 

afterski, højskolestemning, sol og sne – HELT GRATIS .

Tag alle dine IHS-venner i hånden og tilmeld jer allerede nu på: 

http://www.ecart.dk/bestil/rejse/IHS2013 

Vær opmærksom på at der er tilmeldingsfrist allerede i oktober!

Spørgsmål kan rettes til 

Trine Rask 
(trine_rask@hotmail .com) 

QR-koden fører dig til tilmeldingssiden
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Køb grundpakken 
hurtigst muligt og spar penge
1.-31. Oktober 2012 = 749,- kr.

1. november 2012 – 14. Marts 2013 = 850,- kr.
15. marts 2013 – 15. April 2013 = 995,- kr.

Kom med elevforeningen til idrætsfestival
▆ Af Kim Nielsen, efterår 2010 og forår 2011

grundpakken 
indeholder:

Deltagergebyr
Alt den idræt du har lyst til at dyrke

Overnatning i lejren
Bad og toiletforhold

Intern transport
Adgang til festtelte

Vi ses til 4 
fantastiske 

dage, hvor vi tager 
IHS-ånden med til 

Esbjerg.

Fra d. 4.-7. juli 2013 kommer Esbjerg til at summe af energi, fællesskab, livsglæde og ikke mindst idræt, når DGI & DDS afholder det 26. landsstævne.  
Midt i det hele vil du kunne finde en stor stemningsfyldt lejr med tidligere IHS-elever. Elevforeningen vil sørge for en masse fællesaktiviteter, fællessang,  
og at der bliver tilmeldt hold i diverse idrætsgrene, og at holdene selvfølgelig får den bedste opbakning.
For at deltage med elevforeningen skal du gå ind på www.l2013.dk og tilmelde dig. Vi tager med DGI Østjylland til Esbjerg hvor vi tilhører Skjoldhøj hallen. 
Dette skal du være opmærksom på når du tilmelder dig. Du kan finde mere information om tilmelding på www.ihselev.dk.
Du kan finde meget mere information på www.l2013.dk og www.ihselev.dk. Ellers skriv en mail til kim.v.nielsen@hotmail.com.

Stemnings-billeder fra sidste landsstævne.



Kom med elevforeningen til idrætsfestival
▆ Af Kim Nielsen, efterår 2010 og forår 2011 Navn:  Karen Hauer Møller

Alder:  22 år 

Hjemby:  Hinnerup (Nord for Århus)

Ophold på IHS:   Efterår 2011 v . 28 (2 . Nord) og Forår 2012 v . 3 (2 . Kort)

Idrætsinteresser?  Volley/beachvolley, Tennis, Gymnastik

Fortid:  Student fra Favrskov Gymnasium 2009

  Arbejde som piccoline/laborantmedhjælper i privat forsk-
ningsfirma

 Rejse til USA

Kendt som:   Vinkelsliberen – Kommer af hendes meget skingre stemme, 
man kan altid høre, hvor hun opholder sig .

Vildeste IHS-oplevelse:   Turen til Miami var fantastisk . Fedt at rejse sammen med så 
mange skønne mennesker . Sammenholdet .

Det smukkeste ved IHS:   De smukke omgivelser og sammenholdet .

Savn:   De mange muligheder og hyperaktive mennesker, og som 
Søren Stein sagde det, var det ”vores sidste mulighed for at 
være voksne i et børneunivers” – det kommer jeg virkelig til 
at savne .

Fun facts:  Har aldrig vinterbadet på IHS .  
 Kommer fra et bofællesskab – så højskolen var ret tillok-
kende . 
 Lavede på IHS-skituren et styrt på en offpist. Stedet, hvor 
hun styrtede, viste sig senere at være det sted drengene, 
dagen inden havde brugt som pissoir – sneen var stadig 
mere gul end hvid .

ÅRGANGSREPRæSENTANT FRA FORÅRET 2012
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Søndag den 17. juni stævnede vi ud fra Nyhavn til tonerne af det lækreste 
jazz og med et glas bobler i hånden. Inden da havde vi genopfrisket og 
udvekslet IHS-minder fra 1961 – 2003 i Ørstedsparken, hvor vi havde hyg-
get med kaffe og kage.

Vi havde en super dejlig dag, og glæder os allerede til de fremtidige ar-
rangementer. Hold øje med hjemmesiden og meld jer ind i vores facebook-
gruppe, der bare hedder ”Rollatorbanden”.

Louise Buhr

rollatorbanden ♪azzede i aftensolen på Københavns kanaler
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Traditionen tro blev der afholdt vestkredsfest i Aarhus for IHS’ere. 
Temaet for dette års festdag var amerikanertema. Med et deltagerantal på 
150 var der lagt op til en rigtig god dag, og det blev det også!

Kl. 13.30 blev dagsaktiviteterne skudt igang, hvor man kunne vælge mel-
lem hackebau, cheerleading, det perfekte minut eller pubbing. Mange var 
mødt op, og der var en rigtig god steming blandt folk. Det er altid dejligt 
at hilse på dem, man måske ikke har mulighed for at se i hverdagen.

Efter aktiviteterne var der mulighed for bad og omklædning. Festen, der 
fandt sted på Børglumkollegiet, startede med spisning og præsentation 
af alle de deltagende årgange (hvilke der i øvrigt var rigtig mange af!). 
Der blev festet og danset hele natten.

Tak for en festlig dag og aften! Vi glæder os allerede til næste gang!

Sommerfest

Gang i Odense



F r i h e d s h a l l e n  v a r  e f t e r n ø l e r

Den 15. maj 1952 blev Idrætshøjskolen i 
Sønderborg indviet og taget i brug. Denne 
dag holdes i hævd som skolens fødselsdag, 
men en stor del af skolen, der var projek-
teret i byggeplanerne fra slutningen af 
40’erne, var endnu ikke opført dengang.

End ikke grundstenen til det vi i dag ken-
der som Frihedshallen, var lagt den 15. maj 
1952. På fotos fra dengang kan man tydeligt 
se, at udgravningen til hallen er foretaget, 
men bygningen mangler. Grunden til dette 
skal først og fremmest findes i et opførel-
sesbudget der sprængtes.

Idrætshøjskolen skulle hovedsageligt 
bygges på frivillige midler, da der ikke stod 

nogen virksomhed – eller stat for den sags 
skyld – bag byggeriet. Flere donorer bidrog 
med anseelige beløb, bl.a. trådte Sønder-
borg Kommune i juni 1945 til og stillede 
grunden, hvor Idrætshøjskolen med park i 
dag ligger, til rådighed. Et ikke uset bidrag 
grundens placering ned til Sønderborg 
Bugt taget i betragtning. Kommunen do-
nerede også senere i 1947 350.000 kroner 
til svømmehallen på den betingelse, at den 
blev offentligt tilgængelig i et vist omfang. 
Økonomisk set kom det store gennem-
brud i 1946 med et tilsagn fra Fonden til 
Fædrelandets Vel, som ønskede at bidrage 
med trekvart million kroner til udsmyk-
ning af skolen. Fonden – der var grundlagt 
på folkegaven ved med Christian X’s 75års 
fødselsdag – ønskede, at pengene skulle 

Kulturklummen 
– en appetitvækker.

Elevskriftet skrives af 
nuværende såvel som 
forhenværende elever på 
IHS til selv samme gruppe. 
Der fortælles og formidles 
ofte historier om, hvor 
dybt ånden fra IHS har sat 
sig i den enkelte elev, men 
hvor mange kender egentlig 
skolens egne historier?

IHS har ikke kun én histo-
rie. Der er historien om, 
hvordan IHS blev til, der 
er historierne om tidligere 
forstandere, skulpturerne 
i Kongegården og sådan 
kunne man blive ved.

Med hjælp fra tidligere og 
nuværende lærer og folk 
som har et kendskab til sko-
len, vil vi fremover forsøge 
at fortælle nogle af disse 
historier. 

Per Vemmelev, 
Ditte Marie Bruun 
& Jeppe Dahlmann
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F r i h e d s h a l l e n  v a r  e f t e r n ø l e r
bruges til et varigt minde for Kong Christian X 
og Dronning Alexandrine. Et år senere havde 
samme fond vedtaget at bidrage med samlet 
2,75 million kroner til skolens opførelse og 
vedligeholdelse. Formentligt kraftigt påvirket 
af Christian X’s død i april 1947.

Det varige minde om kong Christian X og 
dronning Alexandrine udmøntede sig i Kon-
gegården og Dronningehaven med udsmyk-
ning i form af henholdsvis de tre store mosaik-
ker, de tre bronzeskulpturer samt Henrik 
Starckes brøndrelief. Men også Frihedshallen 
var tænkt ind i disse planer.

Arkitekterne Thyge Hvass og Ib Kofod måtte, 
med Fonden til Fædrelandets Vels indtræ-
den, hastigt ændre byggeplanerne, således at 
skolen blev et levende mindesmærke for det 
tidligere kongepar.

Som med så mange andre store byggerier 
sprængtes budgettet dog, og i 1951 – da man 
netop havde modtaget tilladelse til at opføre 
Frihedshallen – passerede budgettet 7,5 mil-
lioner kroner. 

Frihedshallen blev på bekostning af dette ikke 
opført og taget i brug før 1960. Hallen blev 
opført på de oprindelige tegninger fra de to 
arkitekter, som eftersigende havde ladet sig 
inspirere af bl.a. Trelleborghuset.

Trelleborge fungerede primært som defensive 
militære anlæg på linje med forsvarsværkerne 
ved Dannevirke og Dybbøl. Arkitekterne trak 
dermed en fin linje til de historiske rammer 
som omgiver hallen. Mange mener, at hal-
len også er tegnet som et skib, der stævner 
ud mod det gamle Danmark i Sydslesvig og 
Holsten. 
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Næste rep
. 

weekend:

23. – 25. nov.

Landsstævne
i esbjerg
9-13. juli 2013

Fredags- vinsmagning 
*** Rollatorbanden d. 2. november

Skitur!!!uge5

Elevmøde!!!

Vi ses i maj

Ø
østkreds-

fest
27. oktober
Følg med på 
ihselev.dk

VIGTIGT!

Jubilar i 2013? – læs her!

Kære kommende jubilarer
Har du gået på IHS i 2008, 2003, 1993, 1988, 1983, 
1973, 1963 eller 1953 så er det ved at være din tur til 
at være jubilar på IHS. Et jubilæum er altid sjovest, hvis flest 
mulige deltager fra netop din årgang. I 2013 ligger elevmødet i 
weekenden den 10-12. maj med jubilæumsarrangement om freda-
gen den 10. maj, aktiviteter lørdag dag og stor fest for alle gamle og 
nuværende elever lørdag aften.

Vi håber at se rigtig mange tidligere IHS’ere fredag aften, men vi opfordrer 
alle til at blive hele weekenden, så den store festaften lørdag kan blive festlig 
med deltagelse af så mange årgange som muligt.

Elevforeningens bestyrelse håber med dette brev, at nogle fra hver årgang vil 
tage initiativ til at lede efter resten af netop jeres årgang, så vi kan invitere 
dem til elevmødet. Elevforeningens kasserer mangler en masse adresser.  
Vi vil selvfølgelig være behjælpelige med de adresser vi har, og vi vil sende 
den officielle invitation ud til alle de adresser, som forhåbentlig bliver fundet, 
i ugerne op til elevmødet.

Hvis du har lyst til at være opsøgende, kan du kontakte elevforeningen og få 
oplyst de kendte adresser for dit ophold. Når du har fundet resten sender 
vi invitationen ud. Dette vil ske i løbet af april 2013. Vi glæder os til at se dit 
”gamle hold”.

På vegne af elevforeningens bestyrelse
Lise Fræhr
Formand for elevforeningen.

Elevforeningen kan kontaktes på følgende adresse: 
Lise Fræhr, Sjællandsgade 86 2.sal, 8000 Århus C.
lise1986@hotmail.com – 20870786

Eller der kan rettes henvendelse til Idrætshøjskolen.38
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Formand
Lise Fræhr 

Sjællandsgade 86, 2.sal 

8000 Århus C 

Tlf.: 20870786 

lise1986@hotmail.com

Næstformand

Lars Henrik Nielsen

Ålborggade 21, 3. tv.

8000 Aarhus C.

Tlf.: 20976279

ln@studmed.au.dk

Kasserer
Stine Christiansen

Sdr boulevard 17f, 3, 1309

5000 Odense C

Tlf.: 26747217

stineob@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Anders Lærke Moesby 

Løvsangervej 13

4000 Roskilde

Tlf.: 26154233

amoesby(at)gmail.com

Sofie Gars Holm

Tage-Hansens gade 7, 4. th.

8000 Århus C 

Tlf.: 22179223 

sofiegars007@hotmail.com

Steffen Lemming

Niels Bohrs Allé 23, 3317

5000 Odense

Tlf.: 60242003

nodzi@hotmail.com

Rikke Kristine Fyllgraf Andersen

Haraldsgade 3, 2. th

2200 København N

Tlf.: 24661628 

rikkefyllgraf@gmail.com

Anders Blumensaat

Øster Farimagsgade 73, st. th.

2100 Kbh Ø.

Tlf.: 601236122

anders.blumensaat@gmail.com

Formand vest

Marcus Ross Christensen 

Langelandsgade 9, 2. tv.

8000 Århus C 

marcus2312@hotmail.com

Formand øst

Martin Jorsal 

Heinesgade 6 st.

2200 København N

Tlf.: 30633138 

m.jorsal@hotmail.com

Suppleant
Elisabeth Søndergaard

Sankt Peders Stræde 14

1453 København K

Tlf.: 22284595

elisabeth2905(at)hotmail.com

Årgangsrepræsentanter

Efterår 2011

Charlotte Overgaard

Skovvejen 44 A, 2. th.

8000 Aarhus C

Tlf.: 27856854

charlotteovergaard@hotmail.co.uk

Forår 2012
Karen Hauer

Østerbrogade 106, 5.sal 

2100 Kbh Ø
Tlf.: 
karen_hauer@msn.com
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Bagsiden

Billeder fra opholdet efterår 2011
Logo og navn m.v.

ELEVFORENINGEN FOR 
IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG


