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LEDER
Skrevet af redaktionen

Når dagene bliver kortere og træerne skifter farve, er det endnu en gang tid til 
et nyt elevskrift med nye historier om livet på og efter IHS.  
Højskolen bringer mennesker sammen og er om noget en smeltedigel, der 
formår at danne venskaber. Derfor kan du i dette blad læse om, hvordan som-
merens familiekurser har bundet venskaber på tværs af landet, og hvordan 
IHS er blevet springbrættet til mere end ét kollektiv i Øgaderne i Aarhus.  
Udover at være en fabelagtig social platform har højskoler dog også en rolle 
at spille som modspil til fremdriftskulturen og en påmindelse om, at det i en 
travl og præstationspræget kultur er vigtigt også at give plads til den person-
lige udvikling. Det kan du læse mere om her i bladet. 

I vores lærerportrætserie kan du igen få indblik i de kreative kræfter, der for-
mer det aktuelle liv på højskolen – denne gang er turen kommet til Søren
 

Eskildsen, som siden efteråret 2018 har været en del af lærerteamet. Det betyder 
dog også, at vi siger farvel til selvsamme Søren i elevskriftets redaktion, og der 
skal lyde en stor tak for hans store indsats gennem de sidste fem år.   

Igen har vi fået nye forstærkninger i elevskriftets redaktion, og vi er glade for 
at kunne byde velkommen til Frederik Wissing, Margrete Hjuler, Rigmor Un-
germand og Ane Bille, der alle er klar til at bidrage til, at I derude får en god 
læseoplevelse. 

Sidst, men ikke mindst, skal der lyde en stor tak til netop dig, der læser med, og 
som er med til at bære budskabet om vores alles højskole og elevforening videre. 

Der er ikke noget IHS uden jer! God læselyst. 

Ane Mette Plagborg
Mail: anemetteplagborg@gmail.com

Line Katrine Larsen Rein 
Mail: linerein4@gmail.com

Liv Borum Schöps 
Mail: liv.schoeps@hotmail.com

Josephine Lykke
Mail: lykke2305@hotmail.com

Ane Bille Jensen
Mail: ane.bille@hotmail.com

Margrethe Hjuler Lund
Mail: baltehjulu@live.dk

Grafiker:
Frederik Wissing Callesen

Mail: frederik.wissing@hotmail.com
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Tiden går sin raske gang, og jeg bliver altid overrasket over, at 
et nyt forstanderord igen skal skrives. Når jeg kigger tilbage på 
mine sidste syv år på IHS i denne omgang, kan jeg godt undres 
over, hvor tiden bliver af. Har vi udrettet noget? Er der sket noget 
nyt? Eller har den ene dag bare taget den anden? 

Jeg oplever, at vi på mange måder er blevet en mere velsleben 
organisation, hvor arbejdsområderne kender hinanden godt. Vi 
har et homogent og velfungerende lærerteam, der løbende får 
nogle unge og nye kræfter, som træder ind på scenen og leverer 
varen sammen med de mere rutinerede. Organisationen har ud-
videt sig på visse fronter - vi har bl.a. fået en PR- og marketings-
afdeling med vores ”BEST’er”, der tager sig af mange af vores 
eksterne arrangementer. Vi har desuden udvidet på administra-
tionen i takt med større og flere aktiviteter.  

Vi har haft inspektioner af Kulturministeriet, der ikke gik vores 
vej, men til gengæld ser vi en stigende interesse og tilmelding 
til både korte og lange kurser. For første gang i mange år kun-
ne vi melde efterårsholdet fuldtegnet og endda med venteliste 
to måneder før lukketid. Vores forårshold 2020 har i september 
i år allerede rundet 130 tilmeldte elever. Det er på mange måder 
svært at få armene ned i almindelig højde. 

Vi har foretaget en masse renoveringer bl.a. af frihedshallen, 
svømmehallen og alle vores elevværelser. Vi arbejder videre
med visionerne om indendørs beachvolleyanlæg, kabelpark 

ARMENE OPPE - UDEN AT FALDE BAGOVER 
Forstander Michael Willemars ord
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og planlægger at få World Touren i beachvolley til Sønderborg 
i 2020.  

Når jeg på denne måde tænker tilbage på de seneste seks år, så 
føler jeg ikke, at tiden er løbet helt så stærkt, men vi har alligevel 
udrettet en masse. Mange begivenheder og fantastiske menne-
sker har opholdt sig kortere eller længere tid på IHS - nærme-
re bestemt omkring 60.000 spisende gæster om året. 

med vores indsatsområder, hvor vi med den nødvendige vedhol-
denhed har udviklet fag som adventure, beachvolley, sejlads og 
kitesurfing. 

Når jeg skriver, at vi har armene oppe uden at falde bagover, 
mener jeg, at vi skal være glade, stolte og taknemmelige for den 
indsats, andre gør for at fortælle dejlige ting om IHS. Men vi 
skal samtidig ikke falde bagover og lande på halen, men deri-
mod være fremme i skoene og være undersøgende, legende og 
fremsynede i vores holdning uden at miste blikket for de gode 
og rigtige ting, vi foretager os. 

Vi siger løbende farvel og velkommen på IHS, og jeg vil gerne 
sige tak og held og lykke til jer, der afprøver nye ting, og samtidig 
sige tak til jer nye, der kommer med gåpåmod og power til at 
ville IHS. 

Vores sommerkurser er veloverstået atter et år - jeg tror ikke, jeg 
har oplevet så glade og tilfredse kursister før. Deres tilbagemel-
dinger har ganske enkelt været overvældende, og det kan tilskri-
ves alle jer, der valfarter herned og skaber en ramme, som kun 
kan begejstre. Herfra skal lyde en ydmyg tak for jeres indsats. 

Det går forrygende på IHS, og jeg vil ønske jer alle et dejligt 
efterår. Tak for jeres bidrag til, at vi lykkes. Danmarks bedste 
og største elevforening - tak til jer. 

For første gang i 
mange år kunne vi 

melde efterårsholdet 
fuldtegnet og endda 

med venteliste to 
måneder før lukketid. 

Omvendt skal vi være opmærksomme på ikke at blive ”satte” og 
for veltilfredse. Vi kan på mange felter fortsat forbedre os og ud-
vikle os. Vi skal holde os skarpe og vågne, men selvfølgelig er det 
sjovere i tider, hvor tingene lykkes, og elever svinger vores vej.
 
Hvorfor gør de egentlig så det? Tja, det er et svært spørgsmål. 
Den daglige undervisning, stemningen og fællesskabet spil-
ler uden tvivl en afgørende rolle. Vores PR og markedsføring 
er blevet skarpere og følges godt ad med IHS-organisationens 
hjertebanken, uden at de går i knivskarp takt. Vi har ramt plet 
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FORMANDSBERETNING
Af Amalie Gram Andersen

Sidst, vi hilste på hinanden, var første weekend i maj. Og sikke 
en weekend det var! Elevmødet er og bliver noget helt særligt. 
Rundt regnet 48 timer, hvor vi mødes, fejrer hinanden, fejrer IHS 
og fejrer tilværelsen. Uanset hvordan livet ellers behandler én på 
både den ene og den anden side af de 48 timer, så vil jeg vove at 
påstå, at når vi alle står i armkrog i Frihedshallen og synger for 
vores lungers fulde kraft, så forsvinder alt andet for en stund.  

Det lyder jo næsten kvalmende godt, når man sådan ser det skre-
vet sort på hvidt. Næsten for godt til at være sandt. Derfor ople-
ver jeg også hvert år i kølvandet på elevmødet, at det er meget 
svært om end ikke umuligt at få ikke-IHS’ere til at forstå, hvad 
det er, der foregår bag de gule mursten på Frihedsallé 42.  

Alligevel må fortællingerne om IHS og følelsen af at være en del 
af dét, som sker dér, sprede sig. For som du kunne læse det på 
forrige side, kan IHS lige nu glæde sig over et fornemt elevtal.  

Fra IHS’ fine tal kan vi bevæge os videre til elevforeningens. Til 
årets generalforsamling modtog bestyrelsen og jeg nemlig stor 
ros for foreningens status i form af økonomi og medlemstal. 
En ros der bliver givet nu, og som den nuværende bestyrelse og 
jeg er mere end glade for at tage imod, men som i høj grad også 
tilhører tidligere medlemmer af bestyrelsen og repræsentant-
skabet. Folk, som var et kæmpe aktiv for nogle år tilbage, hvor 
idrætshøjskole og måske derfor også idrætselevforeninger ikke 
stod i så høj kurs, som det er tilfældet i dag. Det er grundet den 
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IHS’ere og de med mange årtier på bagen.  Men det kan være en 
udfordring at se og høre de medlemmer, der tilhører den sidst-
nævnte gruppe. Derfor vil jeg opfordre til, at har man idéer eller 
ønsker til, hvordan elevforeningens arrangementer og tilbud 
kunne se ud, så lad dem ikke brænde inde, men kontakt mig i 
stedet via enten mail eller et opkald. Mine kontaktoplysninger 
kan du finde på skriftets næstsidste side.  

Endelig vil jeg nævne, at vores elevforening breder sig yderlige-
re over det ganske land. Netop nu rører det særligt på sig i den 
nordligste del af landet, hvor førnævnte nyudklækkede IHS’ere 
knokler for at få en kreds af foreningen til at genopstå i Aalborg. 
Jeg kan derfor kun anspore til, at hvis du befinder dig i nærhe-
den, så lad det komme Rolf og Rune i dobbelt A for øre, og meld 
dig ind i Facebook-gruppen ’IHS’er i Aalborg’. 

En god elevforening eller en god idrætshøjskole skabes ikke af 
én person eller én historie. Så lad endelig alle rygterne sprede 
sig som ringe i vandet; om Aalborg, om muligheden for at ind-
stille kandidater til Else Petersens Idrætslegat, om ros til tidli-
gere kræfter i elevforeningen og ikke mindst om IHS og om at 
være med i elevforeningen. 

Nyd nu et elevskrift, der endnu engang er blevet produceret 
med enorm energi, hjertevarme og entusiasme.  
 
God læselyst. 

store indsats og entusiasme, der er blevet sået i løbet af de se-
neste fem år, at vi kan få lov til at høste rosen og overskuddet 
nu. Med andre ord så har vores forening det godt og ser flot ud 
- både når man kigger på økonomien og antal af medlemmer, 
der har valgt at takke ja til automatisk årlig kontingentbetaling.

En periode uden samme udfordringer vedrørende økonomi og 
medlemshåndtering som år tilbage, giver dermed også en tid, 
hvor der er mere rum og overskud til at arbejde innovativt. Der-
for har vi i bestyrelsen også haft fokus på, hvordan vi kan skærpe 
vores arbejde internt. Vi har kigget på antallet af medlemmer 
samt fordelingen af ansvarsområder i bestyrelsen og kigget for-
eningens vedtægter efter i sømmene. Derudover er snakken gået 
meget på, hvorvidt vi er en forening for alle vores medlemmer. 
Jeg synes som nævnt, at det er fantastisk at mærke glæden for 
IHS og glæden for fællesskabet hos både de nyudklækkede 

En god elevforening eller 
en god idrætshøjskole 

skabes ikke af én person 
eller én 

historie. Så lad endelig 
alle rygterne sprede sig 

som ringe i vandet
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Christian Larsen blev i foråret 2019 valgt som årgangsrepræsen-
tant. Han er en ægte IHS’er og en hjertelig person ud over det 
sædvanlige. I sommer mødtes jeg med Christian en stille mor-
gen nede ved vandet til en lille snak.  

22-årige Christian har siden ‘97 løbet rundt i den fine provinsby 
Nibe, som ligger lidt uden for Aalborg. Tanken om at gå på høj-
skole har altid været der for Christian: ” Jeg har altid villet på 
højskole, efter at jeg selv har været på efterskole og syntes, at det 
var the shit, og fordi min bror har gået på to højskoler.”  

Selvom Christian vidste, at han skulle på højskole, var det ikke 
så nemt at finde den rigtige. Det var en ven hjemmefra, som 
gjorde udslaget. ”Jeg havde en bekendt hjemmefra, som bl.a. 
havde lært at surfe hernede, og så sad han vist lidt fast i IHS.”  Så 
da det kom til at vælge højskole, blev det IHS. Christian var ikke 
helt sikker på, hvad det var, han gik ind til, men “på dagen, hvor 
jeg dukkede op på skolen, forelskede jeg mig selvfølgelig i IHS!” 

Det er de mange kiteweekender, fællessang med Adam og det, 
at være i et fællesskab med over 130 mennesker, som har sat sig 
fast i Christian. Så hvis man spørger ind til det at gå på IHS, sva-
rer Christian: ”Verdens fedeste beskæftigelse! At være samlet 
130 legekammerater på et sted, hvor alt er muligt, og hvor alle 
er ligesindede, er det bedste, jeg ved. Det halve eller hele år er 
simpelthen for kort til kun at gøre én gang i livet!”  

Christian har ikke sluppet IHS helt endnu. Han har været så hel-
dig at blive ansat som BEST/bisse i efteråret 2019. Derudover ser 
Christian frem til arbejdet i elevforeningen og til at bidrage med 
det, han kan. ”Jeg elsker at tage initiativ! Jeg er ikke så god til at 
sige nej, men er god til at hjælpe, hvor jeg kan med mit kreative, 
energiske og optimistiske hoved.”  

Der skal lyde et kæmpe VELKOMMEN fra elevforeningens side. 

BYD CHRISTIAN LARSEN VELKOMMEN
Årgangsrepræsentat F’19
Af Magnus Høvsgaard F’18 & E’18
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Denne gang skal vi ikke blot besøge ét kollektiv men flere små bofæl-
lesskaber, som alle ligger inden for en radius af få hundrede meter fra 
hinanden. Øgaderne i Aarhus har nemlig tiltrukket en hel del IHS’ere, 
og vi har taget en snak med dem om, hvordan det er at bo med andre 
IHS’ere.  

Laurits Broberg (F’17) &
Markus  Schöttel (F’17 & E’17)  

Hvad er det bedste ved at have en IHS-rumme?  
“Man er rigtig meget sammen… Vores vennekreds er meget den 
samme. Vi læser begge idræt, er begge med i festudvalget, og i 
øjeblikket er vi i gang med et projekt, hvor vi skal til Grønland 
sammen. Så vi er næsten konstant sammen. Meeeen når vi er så 
gode venner, som vi er, så går det lige.”  

KOLLEKTIVERNE EFTER IHS
Af Helena Jungdal, E’16  & F’17 Hvad er det værste/sværeste ved at have en IHS-rumme?  

“Når vi holder tomands-morgensamling vil Markus altid synge 
nr. 426 (Vem kan segla förutan vind) og Laurits vil gerne synge 
nr. 297 (Vårvisen).” 

Hvad er det vigtigste I har lært af jeres rumme?  
“Markus har lært mig, at man sparer mange penge på at skralde, 
og at der altid er tid til sjov og spas.”  

“Laurits har lært mig, at kanel og en støvsuger altid få myrerne 
til at forsvinde.” 

Hvad er det mest grineren/skøre/mærkelige I har 
lavet sammen som rummer?  
“I sommers havde vi en dag som landevejsriddere, hvor vi gik til 
Malling. Vi måtte kun leve af det, vi fandt på vores vej eller fik 
stukket i hånden af folk, vi mødte. På turen fandt vi et område 
fyldt med skovjordbær, og senere på dagen fik vi en sødmælk og 
et halvt kilo sukker af et gammelt ægtepar. Så sad vi der og nød 
vores dessert på en eng.”  

Hvordan kom I til at bo sammen?  
“Vi har haft meget med hinanden at 
gøre efter IHS, og der har vi fundet ud 
af, at vi er meget ens på mange punk-
ter. Så da muligheden kom for at slå 
pjalterne sammen, slog vi til.”  
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Thea Holm (F’17 & E’17) & 
Amalie Brinkløv-Jensen (F’17 & E’17) 

Hvordan kom I til at bo sammen?  
“Vi blev veninder på vores første ophold og var i bogruppe sam-
men på andet ophold, så vi kender hinanden godt på virkelig 
mange punkter. Vi har et meget oprigtigt venskab og tør fortæl-
le, når man ikke har det godt, og vi kan også sagtens være stille 
sammen. Vi havde længe talt om, at det kunne være hyggeligt at 
bo sammen, og da Annes (fra F’17, red.) far manglede to lejere til 
en lejlighed i Øgaderne, sagde vi hurtigt ja tak.”  

Hvad er det bedste ved en IHS-rumme?   
“Det bedste ved en IHS-rumme er helt klart, at man deler så 
mange værdier og venskaber, hvilket skaber en sindssygt god 
energi i et bofællesskab. Det er bare noget helt andet, når man 
kender hinandens venner og deler mange af dem – det gør det 
hele lidt nemmere og sjovere. Derudover er højskoleopholdet 
et vigtigt år at have tilfælles og have mange fælles minder fra.”  

Hvad er det værste/sværeste ved at have en IHS-rumme?  
“Det værste er måske, at begge parter har mange aftaler og travle 
skemaer, så det kan til tider være svært at få tid til hinanden.”  

Hvad er det vigtigste I har lært af jeres rumme?  
Thea: “At hvile i mig selv og være lyttende. Hun er sgu bare en 
guttermand hende Pølle.”  

Hvad er den mest grineren historie om noget I har 
lavet sammen?  
Thea: “Jeg var flyttet fra København og valgte af købe en kom-
mode over Tradono uden at overveje transportmulighederne. 
Amalie gik med for at hente kommoden i troen om, at vi sag-
tens kunne have den på cyklen. Den var MEGET større end for-
ventet. Så med skeptiske blikke fra sælgeren, begav vi os afsted i 
Aarhus’ gader i tusmørke med en kommode i hænderne.” 
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Cecilie BJ (E’16 &F’17) &
Cecilie HT (E’16 & F’17)  

Hvordan kom I til at bo sammen?  
“Vi blev i en brandert på IHS enige om, at vores fælles kælenav-
ne Cille og Cille var grundlag nok for at bo sammen. Vi startede 
vores rumme-rejse i et kollektiv på Oddervej med tre andre dej-
lige IHS-væsner, men nu er fem blevet til to; Cille og Cille.” 

Hvad er det bedste ved at have en IHS-rumme?  
“Det bedste er klart, at man har mange gode IHS-venskaber og 
ikke mindst interesser til fælles. Ens kendskab til hinanden er så 
stort, at man er sig selv sådan helt uden videre.”  

Hvad er det værste/sværeste ved en IHS-rumme?  
“Det værste er, at man næsten kommer til at have et søskende-
forhold til hinanden – på godt og ondt.”  

Hvad er det vigtigste I har lært af jeres rumme?  
“HT har lært, at tranebærsaft også kan drikkes, og BJ har lært, at 
genbrug er yderst anvendeligt.” 

Hvad er den mest grineren historie om noget I har 
lavet sammen?  
“Altså vi har åbenbart noget med toiletter. Da vi i sin tid flyttede 
til Aarhus sammen, startede vi med at bo i en skurvogn. Toilettet 
var VIRKELIG klamt, og der kom noget meget udefinerbart op 
af bruseafløbet. BJ ville virkelig ikke bo der, fordi hun synes, det 
var så klamt, men en dag havde HT pyntet hele skurvognen op 
for at gøre det lidt mere hyggeligt og mindre klamt. Vi flyttede 
dog videre til en AirBnB, hvor vi boede med en kinesisk dame, 
som havde mange underlige vaner. En af dem var at smide sit 
aflagte toiletpapir i skraldespanden, fordi der ikke var vand nok 
i toilettet til at skylle det ud. Det var fandme klamt. Og det stop-
per ikke her. I sommer flyttede vi ind på Samsøgade, og kort tid 
efter holdt BJ sin 25-års fødselsdag. Til festen gik toilettet i styk-
ker og begyndte at sidde så løst, at ting, der normalt skal skylles 
ud i toilettet, begyndte at flyde ud fra det i stedet – faktisk så me-
get, at det begyndte at dryppe ned til vores underboer, Laurits og 
Markus. Undskyld drenge…” 
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Astrid Mousten (E’14 & F’15) & 
Helena Jungdal (E’16 & F’17)  

T

Hvad er det værste/sværeste ved en IHS-rumme?  
Astrid: “Helena har fundet ud af, hvor dårlig jeg er til voksenting 
som fx regninger, forsikringer, tømme postkassen og voksenind-
køb som toiletpapir, rengøringsartikler, håndsæbe, fryseposer, 
mm.” 

Hvad er det bedste ved en IHS-rumme?  
“At føle man kender hinanden rigtig godt, fordi man deler en 
IHS-fortid, -nutid og -fremtid. Derudover er vi gode til at kaste 
os ud i skøre projekter sammen, har virkelig mange fælles ven-
ner og spontane musical moments, som er den bedste måde at 
starte dagen på. Så er vi begge ret glade for både smør og øl, 
hvilket jo er grundpiller i ethvert venskab.” 

Hvad er det vigtigste I har lært af jeres rumme?  
Astrid: “En knivskarp brunchmenu…”

Helena: “Astrid introducerede mig for Karmakontoen cirka 10 
minutter efter, at jeg var flyttet ind. Det er faktisk bare en beteg-
nelse for, at man ikke altid skal gå så meget op i, hvem der køb-
te mælk sidst, eller hvis tur det er til at tage rengøringen. Man 
gør det bare lige, og så ender det alt sammen på Karmakontoen, 
hvor du nok får lidt igen en dag.”

Hvad er den mest grineren historie om noget I har 
lavet sammen?  
“Vi har engang inviteret til fernisering i vores lejlighed, som 
egentlig bare var et påskud for at drikke øl med vores søde ven-
ner. Vi havde dog ikke noget at fernisere, hvorfor vi en torsdag 
aften beklædte gulvet i avispapir, fandt maling frem, tog tøjet af 
og lavede de ømmeste aftryk af vores bryster på lærred i mands 
minde. Til ferniseringen blev der afholdt auktion på billederne, 
som bl.a. gik for friskbagte pølsehorn, middage og burpees.” 

Hvordan kom I til at bo sammen?  
“Astrid ledte efter en rumme, og rygtet 
gik, at Helena ledte efter en lejlighed. 
Der gik derefter ikke mange timer, fra 
den første kop kaffe blev indtaget i lej-
ligheden, til Astrid modtog et gyldent 
og bryllupsagtigt ”JA”, og lejekontrak-
ten blev skrevet under.”
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Midt i al snakken om selvrealisering, præstation og uddannelsesræs 
står højskoletanken solidt plantet som modmagten til en fremdrifts-
kultur. På Idrætshøjskolen i Sønderborg er fænomener som kompeten-
ceudvikling, almenmenneskelig dannelse og forpligtende fællesskaber 
centrale led i den proces, der skal klæde det enkelte individ på til frem-
tidig uddannelse. 

Generation præstation 
Følger man den offentlige debat om uddannelsespolitik, fylder 
ord som fremdriftsreform, karakterræs og præstationskultur 
i overskrifterne. Unge i dag skal løbe langt stærkere end deres 
forældre gjorde, hvis de ønsker en plads på drømmestudiet. En 
undersøgelse fra 2017 viser, at hver tredje gymnasieelev oplever 
stress i deres hverdag. I årsagsforklaringerne står forventnings-
pres fra én selv og skolen, samt for lidt tid til sociale aktiviteter. 
De unge føler sig simpelthen pressede og er bange for, at deres 
indsats er mangelfuld. Intet mindre end perfekt er godt nok, og 
med denne mentale indstilling lider man automatisk et neder-
lag, da livet for de fleste er langt fra perfekt. 

Det er derfor blevet vigtigere end nogensinde før, at de unge 
ikke føler, at de kan reduceres til summen af deres standpunkts-
karakterer eller deres uddannelsesvalg.  

”VI SKAL BLIVE TIL NOGEN, 
FØR VI KAN BLIVE TIL NOGET”
- Højskole som modmagt til en fremdriftskultur
Af Ane Bille, F’17 & E’17

13
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Indvikling og udvikling 
De ovenstående pointer er langt fra revolutionerende. Den of-
fentlige debat handler ofte om den præstationskultur, som præ-
ger uddannelse i dag, men netop derfor bliver budskabet om at 
investere i et højskoleophold vigtigt. Når vi lærer mere om os 
selv, gennemgår vi en udvikling, der ofte kan føles som en ind-
vikling. En indvikling, fordi man langsomt finder nogle nye si-
der af sig selv eller indser, at det måske ville være bedre, at man 
skifter studie. Dette kan synes kompliceret, men hvad nytter ud-
vikling, hvis det samtidig bare er en afvikling? 

Summen af de oplevelser, man tager med sig fra et højskole-
ophold, styrker én til fremtidens udfordringer, fordi man altid 
vil være bevidst om, at man er noget andet end ens uddannelse 
og kommende profession. Man kan også spille fodbold, gå på 
hænder, og forstå, at man skal behandle folk forskelligt for at 
behandle dem ens, og vide, at det okay at vælge forkert, fordi det 
styrker ens karakter.  

Mennesker er ikke fejlfrie, og det vilkår omfavner højskolen på 
bedste vis ved at skabe et rum, hvor man gerne må lave fejl og 
stille dumme spørgsmål. Et sted, hvor det er modigt at turde give 
noget af selv til fællesskabet. På den måde bliver højskoleideen 
en modkamp til fremdriften i os selv og den kultur, som omgiver 
os.  

Vi skal altså bruge tid på at blive til nogen, inden vi bevæger os 
ud på arbejdsmarkedet og bliver til noget. Men det kræver tid, 
plads og et frirum, hvor processen kan udfolde sig. Ungdoms-
uddannelserne styrker de unges faglige sider, men hvor er tiden 
og pladsen til at dyrke den sociale, fysiske, mangfoldige og rum-
melige side? Det er her, højskolen og særligt idrætshøjskolen 
kommer ind i billedet.  

Idræt og højskole 
Koncepterne idræt og højskole hænger for mange rigtig godt 
sammen. Når vi dyrker idræt sammen med andre, bliver vi klo-
gere på os selv, samtidig med at vi får indsigt i, hvor meget man 
som gruppe kan opnå ved at løfte i flok. Det er bl.a. derfor, at 
vi som idrætshøjskole kan give et særligt bidrag til at klæde de 
unge på. Idrætshøjskoler som IHS formår nemlig at udvikle ele-
vens mentale robusthed og dannelse gennem et idrætsmæssigt 
og kropsligt aspekt. Vi lærer altså noget om os selv, mens vi øver 
fingerslag i sandkassen til beachvolley eller farer vild på et o-løb 
til adventure. Man kan gennem idræt flytte sine fysiske og psyki-
ske grænser samtidig med, at man tilegner sig nye kompetencer, 
og for nogen er dette noget, de ville trække på i svære situationer 
resten af deres liv.  
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Else Petersens mindelegat gives hvert år i forbindelse med elevmødet.  

Modtagerne af et legat på 10.000 kr. var i 2019:
  

Helle Heide 
Elev i F’10 & E’10 

Det er altid med stort engagement og overblik, at Helle Heide 
kaster sig over arbejde. Egenskaber der til alles fornøjelse har 
fyldt elevforeningen de sidste mange år.  

Udover at være elev og teambuilder har Helle efter sine ophold 
på skolen været en bærende del af repræsentantskabet. Her hun 
i flere år med snorlige lister, stort overblik og lige så stort over-
skud stået i spidsen for elevmødet ved at være en del af tovhol-
der-teamet.   

Helle har en evne til at engagere sig med krop og sjæl. Noget, der 
i hendes tid som formand for elevforeningen også imponerede. 
Hun blev valgt i 2016 og boksede gennem sin tid som formand 
med implementeringen af Conventus – en opgave, der ville have 
skræmt de fleste, men ikke i Helles tilfælde. For om det drejer 
sig om udklædning til IHS-temafester, en solid beachvolleyserv 
i sandkassen eller tunge træk med elevforeningens it-systemer, 
så håndterer hun udfordringerne med unik passion og handle-
kraft. 

LEGATMODTAGERE 2019
Af Ane Plagborg, E’14

Kriterierne for at blive udvalgt til at modtage legat er, at personen har:  
 - Gennemført et helt kursusophold på Idrætshøjskolen i Sønderborg. 
 - Har været særlig aktiv i at skabe gode rammer på IHS under 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.  

Fra venstre: Helle, Anders, Signe
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Signe Landtved 
Elev i F’14 

Under sit ophold på IHS var Signe kendt for altid få alle til at 
føle sig inkluderet og velkommen. Signe er gennemført godhjer-
tet, konstant med overskud og har en unik evne til altid at være 
dér, hvor det sker.  

Signe har siden sit ophold været en yderst aktiv del af østkred-
sens repræsentantskab, og uanset opgavernes karakter er hun 
altid gået til arbejdet med stort smil og gåpåmod. Hun har af fle-
re omgange siddet som en del af bestyrelsen, hvor hun aldrig er 
bleg for at påtage sig ansvar for tunge opgaver og altid er enormt 
engageret i både diskussioner og praktiske gøremål.  

Udover at være repper og bestyrelsesmedlem har Signe også 
deltaget i diverse ugekurser samt skiture med eleverne på IHS. 
Hun agerer derigennem et vigtigt bindeled mellem skolens nu-
værende elever og elevforeningen.  

Signe blev valgt som årgangsrepræsentant for sit ophold, der-
efter var hun repper, så formand for repræsentantskabet i øst, 
medlem af bestyrelsen og nu meget værdig modtager af Else Pe-
tersens Idrætslegat.  

Anders Møller 
Elev i F’10 & E’10 

Anders er en holdspiller, der virkelig udmærker sig ved sin sym-
pati og omsorg. Et meget tillidsfuldt væsen, der med sin behage-
lige og finurlige facon er et naturligt omdrejningspunkt i mange 
sammenhænge. 

Anders tænker frem for alt på andre, er meget hjælpsom, yderst 
serviceminded, legendarisk i sit overblik og meget opmærksom 
på, hvordan scenarier udspiller sig, og hvordan deltagerne kan 
få den ypperste oplevelse i situationen – særligt i forhold til de 
utallige dansekurser og golfkurser på IHS. 

Da han ankom på IHS, var han en dejlig genert vestjyde uden ret 
mange ord – og sikke en mand, der kom ud på den anden side. 
Han har også været ansat på IHS, og her fik han på bedste vis 
strakt sine blækspruttearme. 

 

Kender du et medlem af elevforeningen, som 
opfylder kriterierne, og som skal nomineres 
til næste års legat, så send din begrundelse til  
amaliegram@gmail.com.  
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NÅR OGSÅ FAMILIEKURSER SKABER IHS-FÆLLESSKABER
Af Josphine Lykke, E13 & F14

Hvad fik jer til at tage på IHS’ ugekursus første 
gang? 

“Min mor (Antons mormor) havde altid ønsket sig at komme på 
højskole med alle sine tre børnebørn og greb nu chancen. Vores for-

ventning var, at vi skulle møde en masse mennesker, dyrke en masse 
sport, få sjove oplevelser sammen og måske få nye venner.”

- Anton, Anders & Louise

“Vores forventninger var at have det sjovt, møde nogle andre menne-
sker og dyrke en masse sport.”

- Andreas, Niklas & Shima

“At det var en aktiv familieferie, hvor vi både lavede noget hver for 
sig og sammen. Vi var alle tre spændte på, hvilke mennesker vi skulle 

møde, og hvordan aktiviteterne var.” 
- William, Karen & Flemming

Jeg forestiller mig, at jeg taler på vegne af flere nuværende såvel som tidligere IHS-elever og lærere, når jeg siger, at parolen om at 
være mærket for livet synes helt på sin plads. Hvad, jeg dog de sidste mange somre også har lært, er, hvordan dette indtryk heldigvis 
ikke kun er forbeholdt vores ”lille” gruppe. Sommer efter sommer vender nemlig ikke kun vi tilbage til skolen i håbet om at opleve 
bare én uges IHS-magi mere; sådan forholder det sig i den grad også for mange familier landet over. Med absolut intet kendskab 
til konceptet om familiekurser for bare fem år siden, hvor jeg for første gang var en del af kurset i uge 29, satte jeg mig derfor denne 
sommer for at dykke ned i, hvad det er, der får disse familier til år efter år at vende tilbage - ikke kun til vores alles IHS, men endda 
også til samme familiekursus.  
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Hvad er for jer at se det vigtigste udbytte af en uge 
på IHS – både for børn og voksne?  

”At vi i løbet af ugen får set nye sider af hinanden og prøvet grænser 
af, at vi får sunget sammen og får reflekteret sammen over emner 

som kærlighed, respekt, visdom m.v. Og så gør sporten noget ved dig 
– du kan mærke, at du lever i mere end én forstand. At vi får genop-
daget hinanden – både voksne og børn - får en vitaminindsprøjtning 
ift. at få brudt hverdagens trummerum og gøre noget sammen med 

hinanden og for hinanden.”
- Gustav, Carl-Emil, Malene & Michael 

“Det er tydeligt i vores lille familie, at alle nyder ugen, og på alle 
tidspunkter af døgnet har det rigtig godt. Så det er en uge, hvor vi alle 
får slappet af og ladet de mentale batterier op både sammen og hver 
for sig. Sommerkurset er også et sted, hvor vi som voksne ikke taler 
så meget om, hvad vi laver til hverdag, altså job, som jo normalt er 

det, man i høj grad identificerer sig med. Det er nogle andre ting, der 
fylder, og som der bliver grint og talt om.”

- Andreas, Niklas & Shima

“At være sammen, både sammen og hver for sig. At se sit barn udvikle 
sig i relation til andre, og det at få mulighed for at betragte sit barn 

på afstand sammen med andre. At kunne mødes kort i løbet af dagen 
og have det sjovt sammen og hver for sig. At møde andre og prøve 

noget andet end det, vi plejer i hverdagen.”
- William, Karen & Flemming

Hvad var jeres første indtryk af IHS, og har dette 
ændret sig med tiden? 

“Det var faktisk meget overvældende og på en eller anden måde 
magisk. Først blev vi helt euforiske over, at skolen lå i så smukke 

omgivelser. Vi steg ud af bilen og blev taget imod i Kongegården af de 
skønneste og mest engagerede unge hjælpere, man kan forestille sig. 
De turde sætte sig selv i spil og give noget af sig selv - uhøjtidelige, 
imødekommende, sjove og i børnehøjde. […] De efterfølgende gange 

var det faktisk en fordel både for børn og voksne at kende til det hele, 
så man kunne ”læne sig lidt tilbage” og nyde nuet i fulde drag. Der er 
herudover gennem årene opstået et særligt fællesskab og en tilknyt-
ning til både de hjælpere og de familier, som kommer igen, samtidig 
med at der er plads og rum til at knytte relationer til nye familier og 

nye hjælpere m.v.” 
- Gustav, Carl-Emil, Malene & Michael

 
“Det var lidt overvældende at skulle noget hele tiden i starten, men 
nu ved jeg [Karen red.], at sådan er det, og jeg er blevet bedre til bare 
at følge med. Det giver også frihed ikke at skulle tage stilling til, hvad 
der skal ske.” 

- William, Karen & Flemming 
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Louise er blevet så glad for at synge fra højskolesangbogen, at hun 
bruger det meget mere i sin undervisning som folkeskolelærer.”

- Anton, Anders & Louise

Hvad har fået jer til at vende tilbage til samme kur-
sus flere gange?  

“Carl-Emil og Gustav siger vennerne og dem, man ikke ser så tit, 
fordi de bor i Århus, på Fyn m.v. Og så selvfølgelig det faktum, at vi 
bare har haft en unik uge hver gang, vi har været på IHS og fortsat 

er ‘helt på halen’ over alle de skønne hjælpere, som bruger deres fritid 
på at give os familier en dejlig sommerferie. De er på alle måder nogle 

rigtig gode forbilleder og rollemodeller for vores børn, og vi håber, 
at de kan være med til at inspirere vores børn til, hvordan man kan 

være et ‘sejt’ ungt menneske med værdierne på det rette sted.” 
- Gustav, Carl-Emil, Malene & Michael

“Vi vender tilbage på samme kursus, fordi vi (både børn og voksne) 
har lært nye mennesker at kende, som vi gerne vil se igen. Det er 

mennesker, som er svære at nå at se i hverdagen, men dejlige at se på 
sommerkurset.”

- Andreas, Niklas og Shima

En stor tak til Anton, Anders, Louise, William, Karen, Flem-
ming, Gustav, Carl-Emil, Malene, Michael, Andreas, Niklas og 
Shima for at bidrage med deres personlige IHS-historier. 

”Vores første indtryk er fortsat det indtryk, vi har af at være på 
højskole: vi blev mødt af nogle søde og engagerede hjælpere og 
en masse mennesker, som ligesom os selv bare ønskede at lære 

nye mennesker at kende, dyrke sport, have det sjovt og finde 
et åndehul. Det, vi alle er glade for også at have fået med, er, at 
lære at elske at synge sammen, at reflektere sammen, at være 
sammen med andre mennesker om at udfordre sig selv, dyrke 

sport og lege.” 
- Anton, Anders & Louise

Hvad har jeres ophold på IHS haft af betydning for 
jeres hverdag?  

“I forhold til værdier har vi ikke tidligere være så bevidste om at ita-
lesætte, hvad det er vores familie værdimæssigt er funderet på. Der 
er vi blevet tydeligere - også ift. børnene og med IHS som reference-
ramme – omkring, at man skal give noget af sig selv til fællesskabet, 
værne om det, pleje det og gøre noget for andre – så får man noget 

igen. Børnene har fået venner, som de ser privat, og de voksne ligeså. 
[…] Og så er vi blevet bekræftet i, at sporten og foreningslivet – som 
også i forvejen er et stort omdrejningspunkt i vores liv – er ekstrem 

vigtig for vores trivsel, sundhed og fællesskab.” 
- Gustav, Carl-Emil, Malene & Michael

“Vi har fået fælles venner, som vi ses med uden for IHS-sammen-
hænge. Anton har daglig kontakt med mange af de unge mennesker, 
han har mødt på IHS. Derudover er der nogle grundlæggende vær-

dier, vi vender tilbage til som familie – fx. værdien ved at være en del 
af et fællesskab, skulle yde til fællesskabet og at skulle finde sin plads. 
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På en grum og kold septemberdag i 2018 blev det virtuelle billet-
salgshegn væltet – den store guitarmagiker Ed Sheeran skulle 
komme til Danmark! Det ganske land var i ekstase og på blot en 
time forsvandt de 43.000 billetter. Presset fra de ellevilde fans 
var enormt, og inden nogen kunne nå at sige ”Shape Of You”, 
bukkede arrangørerne under og satte endnu en koncert på høj-
kant.  

To koncerter, sol, sommer og nu 86.000 tørstige fans – det kom-
mer til at stikke af! ”Nogen må gøre noget,” sagde arrangørerne 
fortvivlet. En festivalkyndig havde under Tinderbox nogle uger 
forinden bemærket et hold bartendere, der ikke var som de an-
dre. De leverede kolde øl med lynets hast, charmerede kunder-
ne med deres rytmiske hofter og toppede stemningen med deres 
fortryllende IHS-ånd. ”Dem vil jeg ha’!”, sagde Ed. 

Tiden for koncerterne oprandt, og 105 tidligere IHS’ere på kryds 
og tværs af årgange troppede op, klar til kamp mod gæsternes 
uslukkelige tørst og de uendelige køer.  

824 arbejdstimer og et hav af fadøl senere kunne hverken Ed el-
ler fans mere, men IHS’erne stod endnu og kunne gå hjem med 
intet mindre end 51.730 kr. til vores fantastiske elevforening!  

Et stykke episk IHS-historie blev skrevet i Tusindårsskoven den 
weekend. 

ED SHEERAN FEATURING IHS ELEVFORENING   
Af Hanne J. Kristiansen, F’10 & E’10  

TAK FOR KAMPEN, 
TAK FOR INDSATSEN OG 
TAK FOR JER, KÆRE MEDLEMMER! 
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få elevernes største legebarn frem. Kajakpolo, undervandsrugby, 
vandpolo samt utallige mere eller mindre latterlige lege i vand 
skaber rammerne for en altid uforudsigelig leg.  
 
Søren er et kæmpe legebarn og er en del af teamet på IHS’ skil-
inje, hvor han underviser alt fra garvede boardere til nybegyn-
dere. I optakten stod han for den benhårde fysiske træning op til 
skituren, hvor han tæskede julefede IHS’ere op og ned ad bak-
ker og trapper i det sønderjyske terræn med mottoet:

SØREN ESKILDSEN 
– IHS’ vandmand
Af Simon Fisker, E’19

Søren Eskildsen, elev i E’11 og F’12 samt lærer fra E’18, er et af de nyeste 
skud på stammen af IHS-lærere. En blanding af energisk engagement 
og sydsjællandsk ro gør denne lærer til en mand, du kan regne med.  

Af store præstationer i livet kan blandt andet nævnes, at Søren 
har vundet elevmødets fodboldturnering utallige gange, vundet 
titlen som årets lærer E’18 og tabt samtlige fire ‘clean cups’ som 
elev. Det kan heller ikke været gået manges næser forbi, at Søren 
i selskab med tre andre gutter hænger i en lille guldramme inde 
i drengenes sauna med titlen ”Saunaklubben”.  

Derudover har jernmanden Søren gennemført en ironman og er 
en inkarneret del af Trygfondens kystlivreddere, hvor han over 
flere somre har holdt de danske farvande sikre. I fritiden står 
Søren for den fysiske træning af badmintonspillerne på Sønder-
borg Talent Akademi. 

En alsidig hverdag 
Søren underviser til dagligt i Ledelsesakademi Øvet, Adrenalin, 
Alt i vand samt Kitesurf/Watersports. Det øvede ledelsesakade-
mi er et fortsætterfag, der forbereder eleverne på at blive bedre 
ledere. Foruden at lære at tackle forskellige situationer som leder 
bliver eleverne blandt andet forberedt på at stå for arrangemen-
ter for gymnasier, der kommer på besøg, teambuilding-/overle-
velsesture samt afholdelse af gæsteweekend på IHS. I faget Alt i 
vand prøver Søren sammen med Steffen Lemming i høj grad at 

”Stiv, stav og krykker, det ski og board der rykker.’’

29
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Adrenalin, fart og elever i rød zone 
I faget Adrenalin skaber Søren sammen med Tobias Bang det 
(måske) mest alsidige fag på IHS. Her har Søren blandt andet 
været vært for en ond tur i skaterhallen, hvor temaet var, at hver 
enkelt elev skulle presses så meget som muligt, om det så var at 
begive sig ud i at lave en Ollie eller at tage turen ned af den fire 
meter høje rampe. Vinterbadning har også været på program-
met, hvor samtlige elever endte med at ligge i det omtrent fire 
grader kolde vand i 42 sekunder. Det inspirerede flere elever til 
at blive længere, og rekorden endte på intet mindre end otte mi-
nutter.  

Derudover har den i selskab med Søren stået på rappelling 
fra Alsion, gokart i Vojens, manddomsprøver samt langdistan-
cesvømning under presenning. Det handler om at flytte folks 
grænser og skabe et forum, hvor der er plads til forskellighed og 
udvikling. Når der bliver annonceret, at man skal have ekstra tøj 
med, der gerne må blive vådt, bliver man altid lidt nervøs og kan 
ikke rigtig overskue det – for så ved man, at man højst sandsyn-
ligt skal presses helt ud i rød zone. 

Hvis du nu tænker, at Søren lyder som knaldgod, så kan man 
godt glemme alt om det, for Søren er nemlig lige blevet forlovet. 
Det kan dog klart anbefales at sige hej til Søren, når du næste 
gang besøger IHS. 
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Søren Eskildsen har været redaktør på elevskriftet siden 2014 og valgte at stoppe efter 
sidste elevskrift i foråret 2019. Søren har fra start været en af de drivende kræfter bag 
bladet, og han har med et par skiftende medredaktører de sidste års tid været ankeret, 
der altid var garant for kvalitet og ikke mindst arbejdsomhed. Det var bl.a. på baggrund 
af Sørens arbejde, at et interview med den navnkundige Svend Brinkmann blev bragt 
i elevskriftet, og Søren var endvidere en af bagmændene bag elevskriftets udstilling af 
historisk materiale ved de sidste elevmøder. 

I det daglige arbejde med elevskriftet har Søren været kendetegnet ved en stor portion 
engagement og har været den redaktør, der hele tiden har holdt både medredaktører og 
skribenter til ilden. Han har konstant haft øje for den røde tråd og jongleret deadlines 
og redaktionsmøder imellem sin tid som studerende, livredder og siden ansat på IHS.  

I Søren har elevskriftet og også du, kære læser, haft en mand af integritet. Du ved, at 
Søren holder ord, tidsfrister, aftaler, m.m., og at dette aldrig bliver gjort med baggrund i 
et kvalitetskompromis. Derudover har det altid stået klart for enhver, der har diskuteret 
en interessant IHS-historie med Søren, at han virkelig brænder for at formidle disse. 
Han kører gerne det ganske land tyndt for at få en god snak med en tidligere IHS’er med 
noget på hjertet.  

Søren har således været altafgørende for den kvalitet og det produkt, som elevskriftet 
har stået for de sidste fem år, og det skal han have stor tak for. Tak, kære Søren! 

TAK SØREN 
Af Jeppe J. Andersen, F’06 & E’06
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Else Petersens Idrætslegat 
Indstillinger sendes til: 

amaliegrama@gmail.com

Læs mere om specifikationer 
på side 18.

ELEVFORENINGEN 
PÅ FACEBOOK Meld dig ind i de forskellige grupper og bliv opdateret på diverse arrangementer.

 - IHS’ere Århus 
- IHS’ere i Odense
- IHS’ere i Aalborg
- IHS’ere i København  

-  IHS Hallen - Østerbro

HVIS DET KRIBLER I 

DINE FINGRE, så skriv til re-

daktionen, at du er skrivelysten. 

Vi er altid på udkig efter nogen, 

der har lyst til at lege skribenter 

på egen eller andres historier.

HVORFOR VÆRE MEDLEM?
 
Hvad vil du gerne have ud af dit med-

lemskab i elevforeningen?
 
Til elevmødet vil repræsentantskabet 

meget gerne høre dine tanker om, 

hvorfor du er medlem, og hvad du ger-

ne vil have ud af dit medlemskab. 

 
Hold øje med programmet på skolen, 

der vil komme nærmere information.
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Formand:
Amalie Gram Andersen
Nørrebrogade 1, 2. sal
2200 København N
Tlf.: 81747227
amaliegrama@gmail.com

Næstformand:
Signe Landtved
Øster Voldgade 20. 2, 301
1350 København K
Tlf.: 25535815
slandtved@hotmail.com 

Menige medlemmer:
Holger Mathias Wiinstedt Clausen
Tagensvej 15, 104
2200 København N
Tlf. 2483 4490
Holger@w-clausen.dk

Ane Mette Plagborg
Samsøgade 58 st
8000 Aarhus
Tlf: 20993652
anemetteplagborg@gmail.com 

Mikkel Sørensen
Vestergade 73, st. 5 
8000 Aarhus C
Tlf.: 22284601
msorensen@gmail.com

Birna Eiríksdóttir
Allégade 78, 1.tv
5000 Odense C
Tlf.: 50701490
birnaeir@gmail.com

Anna Eriksen
Grønløkkevej 38 st 6
5000 Odense C
Tlf: 51526417
anna-eriksen@hotmail.com

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 Bille Jensen
Rovsingsgade 41, 2. Tv
2200 København N
Tlf: 28490180
m.bille.jensen@gmail.com

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

Suppleant:
Sofie Boysen 
Reberbanegade 37, 4. th
2300 København S
Tlf.: 51310350
sofieboysen@hotmail.com

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

Årgangsrepræsentant, efterår 2018:
Magnus Høvsgaard
Enighedsvej 37 
5000 Odense C
Tlf: 20862111
magnushoevsgaard@hotmail.dk

Årgangsrepræsentant, forår 2019:
Christan Larsen 
Koldsmindevej 9
9240 Nibe
Tlf.: 61663266
chlas.misty@gmail.com

Web- og Conventusansvarlig:
Louise Kirkegaard
Jægersborggade 27, 4. sal
2200 København N
Tlf.: 40353301
Louisekirkegaard94@gmail.com 
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