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Leder skrevet af redaktionen

ET NEDDYK I MAGIEN - DENGANG, NU OG FREMTIDIG 

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 

Velkommen til årets sidste elevskrift. I denne udgave af elevskriftet forsøger vi 
at tegne et billede af, hvad IHS og skolens elever var og er i dag. Vi vil tage jer  
på en rejse tilbage til de første ophold på IHS i 1952, men også vende blikket 
mod nuet og se tilbage på et 2018 med fantastiske arrangementer.

Vi har haft den store glæde at mødes med tre af de kvinder, der var elever på 
et af de første ophold på Idrætshøjskolen i 1952. Derudaf er kommet en skøn 
artikel, hvor du kan læse nærmere om, hvordan hverdagen på vores alles 
yndlingshøjskole så ud den gang, hvor det hele startede. 

I bladet kan du få et indblik i elevforeningens tur til Hamborg i april, hvor 
weekends mål var at tilbagelægge de legendariske 42 eller 21 km i løbesko, 

samt den sportslige udfordring i at holde sig på benene i 16 timer bag baren til 
Tinderbox Festival.  

I dette elevskrift kan du læse om nogle af dine gamle venners liv helt uden dig-
ital assistance. Til dette års elevmøde genoprettede vi nemlig det gamle skriv 
‘Elevnyt’. Desuden byder bladet på et skriv om at gå på IHS mere end én gang, 
en artikel om den splinternye IHS-sang og et kig indenfor i et IHS-bofællesskab 
i København.
 
Sidst, men ikke mindst, siger vi farvel til Jeppe Andersen, der i det sidste årti har 
været med til at forme elevskriftet. Tusind tak for din store indsats!

Rigtig god læselyst. 

Sofie Louise Aagaard Laursen 
Mail: sofieaagaardlaursen@gmail.com

Søren Eskildsen
Mail: soerenneskildsen@gmail.com

Grafiker:
Amalie Gram Andersen 

Mail: amaliegrama@gmail.com
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FORMANDSBERETNING
Af Amalie Gram Andersen 

At  skulle  skrive  sit  livs  første  formandsberetning  er  jo  ikke  
småting.  Det  er  svært,  det  er  nervepirrende.    At  mit  livs  
første  beretning  så  oven  i  købet  skal  læses  af  mennesker, 
nogle jeg  kender  og  nogle jeg endnu  ikke  kender,  men  som  
jeg  naturligvis  gerne  vil  imponere,  det  gør  absolut  ikke  
opgaven  mindre  nervepirrende.    

Disse  beretninger  plejer  at  være  et  skriv  om,  hvad  der  rører  
sig  i  vores  elevforening.  Sådan  plejer  det  at  være,  og  sådan  
skal  det  også  være.  Men  denne  formandsberetning,  min  
første  formandsberetning,  vil  også  være  præget  af  en  lidt  
mere  personlig  vinkel.  

Lad  mig  starte  med  at  skrue  tiden  tilbage  til  elevmødet.  
Til  aftenen,  hvor  jeg  tidligere  på  dagen  ved  generalforsam-
lingen  blev  stemt  ind  som  den  nye  formand.  Tak  til  alle  
jer,  der  kom  hen  og  gav  mig  et  klap  på  skulderen,  sendte  
mig  et  smil  eller  gav  et  par  rosende  ord  med  på  vejen.  Det  
betyder  enormt  meget  for  mig  at  vide,  at  dem,  jeg  gerne  
vil  være  den  rette  for,  også mener,  at  jeg  netop  er  det.  I  
mine  øjne  er  det  et  kæmpe  ansvar  at  være  formand.  Et  
stort, men  også  et  dejligt  ansvar.  Jeg  vidste  til  dels,  hvad  jeg  
gik  ind  til,  men  så  igen  –  hvad  er  det  egentlig  formanden  
for elevforeningen  foretager  sig?  Hvor  stor  en  arbejdsbyrde  
lander  på  mine  skuldre  nu?    
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Jeg  vil  være  ærlig  og  fortælle,  at  arbejdsbyrden  endnu  ikke  
har  været  overvældende.  Til  dels  fordi  mange  af  de  ”tun-
ge”  tjanser  først  kommer  på  efterårssiden  af  sommerferien,  
og  til  dels  fordi  tidligere  formand  Helle  Heide  har  gjort  
overdragelsen  af  formandsposten  enormt  tjekket.  Men  også  
fordi  vores  elevforening  jo  drives  af  rigtig  mange  flittige,  
engagerede  og  kompetente  mennesker.  Noget  jeg  altid  har  
vidst,  men  som  jeg  er  blevet  endnu  mere  bevidst  om  hen-
over  de  sidste  par  måneder.    

Netop  repræsentantskabet  er  endnu  en  gang  blevet  beriget  
med  nye  kræfter  fra  det  senest  afsluttede  elevophold,  hvil-
ket  altid  er  meget  kærkomment.  Der  sker  løbende  en  na-
turlig  udskiftning  af  mennesker  i  repræsentantskabet,  men  
for  at  elevforeningen  fortsat  kan  samle  mennesker  på  tværs  
af  årgange,  er  det  vigtigt  at  repræsentantskabet  ligeså  udgør  
en  bred  skare.  

Vi  har  dog  ikke  en  aktiv  repræsenteret  repper  fra  hver  år-
gang.  Derfor  vil  jeg  gerne  opfordre  til  at  tage  fat  i  mig  eller  
en  anden  fra  repræsentantskabet,  hvis  du  ser,  hører  eller  
finder  på  et  arrangement,  som  du  tænker  ville  være  tilta-
lende  for  din  årgang  af  IHS-venner  -  og  måske  mange  flere.  
Som  det  ser  ud  nu,  har  vi  en  flot  vifte  af  arrangementer,  
som  tiltaler  forskellige  medlemmer,  men  vi  kan  altid  blive  
bedre  og  nå  bredere  ud.   

I  efteråret  har  vi  haft  glæden  af  to  større  elevforenings-
arrangementer,  nemlig  Odenses  efterhånden  legendariske  
beachvolleyturnering  med  efterfølgende  fest  i  starten  af  
september  samt  den  årlige  og  altid  festlige  Østkredsfest  i  
starten  af  oktober.    

I  oktober  finder  det  første  møde  i  den  nye  bestyrelse  
også  sted.  Et  møde,  hvor  vi  blandt  andet  vil  tage  fat  om  
de  emner,  der  blev  udtrykt  bekymring  for  i  forbindel-
se  med  generalforsamlingen  til  elevmødet.  Her  tænker  jeg  
særligt  på  medlemshåndteringssystemet  Conventus  og  vores  
håndtering  af  foreningens  medlemstal.  Vi  er  som  bekendt  
kommet  et  rigtigt  langt  stykke  vej  med  implementeringen  
af  Conventus,  men  til  generalforsamlingen  blev  det  også  
tydeligt,  at  der  stadig  er  en  del  frustrationer  at  spore  hos  
vores  medlemmer.  Det  skal  håndteres,  og  det  skal  løses.    

I  afslutningen  af  denne  formandsberetning  håber  jeg  at  
efterlade  dig  med  sænkede  skuldre.  Jeg  glæder  mig  meget  
til,  at  arbejdet  nu  for  alvor  går  i  gang,  og  jeg  ser  frem  til  
at  møde  endnu  flere  af  jer  ude  til  diverse  arrangementer.    

De  næste  sider  byder  på  rigtig  gode  fortællinger,  billedse-
rier  og  reportager  kreeret  af  elevskriftets  kanonseje  redak-
tører  og  skribenter.    

Rigtig  god  læselyst  og  på  gensyn.   
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Så  er  tiden  kommet  til  et  nyt  ’forstanderen  har  ordet’.  
Overskriften  ’Det  koster   at  tjene  penge’  falder  mig  lige  til,  
fordi  det,  der  fylder  mest  for  mig  i  skrivende  stund,  er,  
hvordan  vi  fastholder  og  ikke  mindst  fortsat  udvikler  os  
på  IHS.  Både  med  tanke  på  kapacitet,  pædagogik  samt  på,  
hvordan  vi  organisatorisk  bedst  lykkedes  fremadrettet.  Sam-
let  set  kan  det  vel  koges  ned  til,  hvad  den  fremadrettede  
strategi  skal  være.  

Når  jeg  tænker  kapacitet,  så  skyldes  det  to  væsentlige  fak-
torer.  Den  ene  faktor  er,  at  vi  faktisk  har  det  så  godt  på  
IHS,  at  vi  oplever  meget  stor  søgning  til  vores  ophold  både  
på  de  lange og korte  kurser.  Vores  nuværende  kapacitet  er  
udfordret  både  ift.  haller  og  undervisningslokaler. 
Den  anden  faktor  er,  at  vi,  når  det  går  rigtig  godt,  skal hu-
ske  at  investere  i  fremtiden  –  og  ikke  bare  læne  os  tilbage  
og  nyde  succesen.  Selvfølgelig  skal  vi  glædes,  men det  må  
ikke forveksles  med  misforstået  selvtilfredshed.  Vi  skal  både  
have  evnen  og  modet  til  at  kigge  i  krystalkuglen  og  finde  
de  steder,  hvor  vi  som  IHS  vil  gøre  en  forskel.    

Vi  er  yderst  privilegerede på  IHS.  Eleverne  er  som  ud-
gangspunkt  meget  engagerede,  motiverede  og  har  et  ønske  
om  at  få  mest  muligt  med  fra  IHS.  Det  kan  selvfølgelig  
være  mangfoldigt,  hvad  den  enkelte  ønsker  af  sit  ophold,  
men  uanset  hvad, skal  vi  til  enhver  tid  gøre  os  umage  for  
at  tilbyde  legende,  innovativ,  engagerende  og  lærende  un-

DET KOSTER AT TJENE PENGE
Forstander Michael Willemars ord
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dervisning.  Vi  prioriterer,  at  undervisningen  skal  fange  og  
være  afvekslende.    

IHS’  organisation  er  godt  skåret.  Vores  satsning  på  at  ud-
vide  og  udvikle  vores  marketing-  og  eventafdeling  har  vir-
kelig  båret  frugt.  Når  vi  ansætter  flere  ressourcer,  bruger  vi  
selvfølgelig  også  flere  midler,  men  de  er  efter  lidt  tid  vir-
kelig  kommet  IHS  til  gavn.  Jeg  tilskriver  både  den  daglige  
undervisning  og  samværet  med  elever  samt  vores  dedikere-
de  marketingsindsats  æren  for  vores  forøgede  elevoptag.  Et  
fuldtegnet  forår  og  efterår  taler  sit  eget  sprog.  

Hvor  mange  af  jer  har  ikke  brugt  rigtig  mange  timer  i  vo-
res  Frihedshal?  Trægulvet  kan  med  rette  siges  at  være  slidt  

ned  til  træspåner.  Derfor  har  vi  efter  mange  års  venten  og  
en  konstatering  af  gulvets  kvalitet  valgt  at  skifte  gulv  og  
sidebeklædning  i  vores  hæderkronede  Frihedshal.  Der  vil  
altid  være  forskellige  meninger  om,  hvilken  type  gulv  der  
skal  anlægges.  Vi  har  ikke  valgt  et  trægulv  igen,  da  der  
både  er  kvalitet,  vedligeholdelse  og  slidstyrke  til  forskel.  Vi  
har  i  stedet  valgt  et  flot  sportsgulv  og  fastholdt  Frihedshal-
lens  æstetiske  look.  Det  har  ligget  os  alle  meget  på  sinde.  

Efterhånden  har  I  jo  hørt  temmelig  mange  gange,  at  svøm-
mehallen  skal  renoveres.  Nu  er  det  sikkert  og  vidst:  svøm-
mehallen  er  pt.  lukket  ned,  og  renoveringen  påbegyndt.  Vi  
forventer  at  være  færdige  i  starten  af  det  nye  år.  Udover  
de  tekniske  forbedringer  bliver  omklædningsrummene  også  
frisket  op  og  gjort  mere  energibesparende.  

Endnu  engang  takker  jeg  alle  jer  tidligere  elever  for  den  
uvurderlige  hjælp,  I  yder,  når  det  drejer  sig  om  rekruttering  
af  elever  til  IHS.  Omkring  60  %  af  eleverne,  der  lander  på  
IHS,  kommer,  fordi  de  har  hørt  fra  andre  -  alle  jer  -  hvor  
god  en  idrætshøjskole  vi  er.  
  
Sidst, men  ikke  mindst,  et  stort  tillykke  med  jeres  nye  for-
mand.  Jeg  vil  glæde  mig  til  at  se  jer  alle  på  IHS.  

DET KOSTER AT TJENE PENGE

Når  det  går  rigtig  godt,  
skal  vi huske  at  investe-
re  i  fremtiden  –  og  ikke  

bare  læne  os  tilbage  
og  nyde  succesen.  Selv-
følgelig  skal  vi  glædes,  

men det må ikke  for-
veksles  med  misforstået  

selvtilfredshed. 
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 HAMRENDE HURTIGE I HAMBORG 

15  løbe-  og  heppeglade  IHS’ere  drog  i  april  på  weekendtur  til  Hamborg.  
Programmet  stod  på  sightseeing,  hygge,  hepning  samt  halv-  og  helmarathon.  
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Vejret  var  lidt  gråt,  da  vi  ankom  til  den  tyske  havneby,  som  mange  nok  
primært  forbinder  med  de  store  kraner,  der  kan  ses  fra  motorvejen,  når  
man  farter  sydpå  på  ferie.  En  stor  lejlighed  var  blevet  lejet  med  plads  til  
alle  løbere  samt  de  fire  hujende  heppere,  der  var  med  for  at  bakke  op.  

Lørdagen  gik  med  at  lege  turister  og  spise  rige-
ligt  med  kulhydrater  –  ja,  enkelte  nåede  hele  tre  
pastasessions  i  løbet  af  dagen,  mens  andre  teste-
de  kosttilskud  og  energibarer  fra  den  goodiebag,  
vi  modtog  ved  indtjekning  til  løbet.    

Ellers  fordelte  folk  sig  i  små  grupper  efter  in-
teresser  –  nogle  smuttede  til  St.  Pauli,  hvor  
fodboldholdet  spillede  bundbrag  i  den  tyske  2.  
Bundesliga  på  et  propfyldt  stadion,  mens  andre  
hyggede  sig  med  kanalrundfart  i  centrum.  
Om  aftenen  spiste  hele  holdet  aftensmad  sam-
men.  Her  kunne  vi  lige  få  snakket  taktikker  og  
erfaringer  igennem,  så  de  værste  nerver  blev  dæmpet  i  godt  selskab  på  en  
italiensk  restaurant.  Feltet  bestod  af  alt  fra  marathon-debutanter  til  den  
mest  erfarne  i  flokken,  Peter  Sonne,  med  over  100  gennemførte  marathons.  

Den  store  dag  
Efter  flere  måneders  træning  kom  dagen,  hvor  de  42,195  eller  21,0975  kilo-
meter  skulle  forceres.  Solen  brød  frem  og  gjorde  turen  en  anelse  hed,  og  
Hamborg  tog  sig  i  det  hele  taget  ud  fra  sin  smukkeste  side  denne  søndag  

formiddag,  hvor  vi  både  rundede  byens  parker,  søer  og  lufthavn.  Elevfor-
eningen  havde  selvfølgelig  sponsoreret  en  lækker  rød  T-shirt  til  alle,  så  vi  
nemt  kunne  finde  hinanden  på  ruten.  

Det  lykkedes  endda  at  samle  mandskabet,  så  vi  satte  samlet  afsted  fra  
målområdet.  Siden  fordelte  folk  sig  i  forskellige  
pace  og  grupper,  mens  heppekoret  fik  klappet  og  
skreget,  når  de  så  en  rød  T-shirt  i  fart.  Specielt  
på  de  sidste  kilometer,  hvor  syren  begyndte  at  
ramme,  var  heppekoret  uvurderligt.  Et  klap  på  
skulderen  og  en  hurtig  high-five  af  de  øvrige  
IHS-løbere  gav  samtidig  et  boost,  når  det  bed  
i  bentøjet.  

Alle  fik  kæmpet  sig  i  mål  i  lækreste  løbestil,  og  
der  var  store  krammere  og  smil  på  læben,  mens  
vi  fik  pusten  i  målområdet.  Hurtigste  mand  blev  
Anders  Riis,  der  endda  også  nåede  ud  og  få  

massage  undervejs  på  turen!  Efterfølgende  drog  nogle  hjemad  mod  Dan-
mark,  mens  de  tilbageblevne  fik  sig  et  ordentligt  måltid  mad  og  en  masse  
velfortjente  Aperol  Spritz  for  at  fejre  bedriften,  inden  dynen  kaldte  til  en  
drøngod  nattesøvn.  

Således  blev  kombinationen  af  klassisk  storbyferie  og  en  bette  løbetur  en  
kæmpe  succes,  som  vi  selvfølgelig  håber  at  kunne  gentage  i  fremtiden.

tekst / Jonas Roulund, E’11 og F’12

Et klap på skulderen og 
en hurtig high-five af de 

øvrige IHS-løbere gav 
samtidig et boost, når det 

bed i bentøjet. 
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Dette  er  første  del  af  en  artikelserie  om  IHS-kollektiverne.  

Vi  starter  på  Nørrebro. På  første  parket  til  Søerne  og  Dronning  Louises  
Bro  i  København  ligger  IHS-kollektivet  Nr.  1,  der  har  eksisteret  i  to  
og  et  halvt  år.  Kollektivet  består  af  Amalie,  Søren,  Simone,  Mathias,  
Maija,  Sebastian  og  (sommetider) Ditlev,  der  mødte  hinanden  på  IHS  i  
efteråret  2014.  Jeg  møder  dem  en  lørdag  eftermiddag  til  en  snak  om,  
hvordan  det  er  at  bo  i  et  IHS-kollektiv.    

Der  er  gang  i  stuen,  da  jeg  træder  ind  af  døren.  De  skal  holde  fest  i  aften  
og  snakken  går  over  klippe-klister  og  flagkæde-produktion.  Der  er  guld  på  
væggene,  og  bordet  er  dækket  af  omkring  200  kopier  af  et  billede,  som  
forestiller  en  mand  med  krone.  “Hils  på  Kongen!”  siger  Søren  og  viser  et  
billede  af  sin  far,  der  ejer  lejligheden,  og  som  derfor  også  er  manden,  der  
har  gjort  det  muligt  for  de  syv  at  skabe  et  vaskeægte  kollektiv.    

Det  hele  startede  i  efteråret  2014,  hvor  Maija,  Amalie  og  Simone  havde  
fået  nys  om,  at  Sørens  far  ejede  en  kæmpe  herskabslejlighed  i  Køben-
havn,  og  at  Søren  gik  med  tanken  om  at  starte  et  kollektiv.  De  aftalte  
at  flytte  sammen  med  de  resterende  tre  drenge  efter  højskolen,  og  det  
blev  startskuddet  til  det,  de  i  dag  kalder  Nr.  1.  Det  var  ikke  helt  let  for  
de  syv  at  overtage  lejligheden,  der  skulle  sætte  rammerne  for  det  nye  
kollektiv.  Der  boede  nemlig  allerede  lejere  i  nogle  af  værelserne,  så  Søren  
og  Mathias  startede  med  at  flytte  ind  sammen  på  ét  af  værelserne.  Sådan  
boede  de,  i  hvad  der  svarer  til  et  helt  højskoleophold,  med  to  senge,  to  
kommoder,  to  store  fladskærme  og  Fifa  i  lange  baner.  Med  tiden  fik  de  
skubbet  de  andre  lejere  ud  af  lejligheden,  så  der  var  plads  til  de  sidste  
i  IHS-kollektivet.  

  

KOLLEKTIVERNE EFTER IHS

Elevmødet 2018, 
fra venstre: Ditlev, Simone, Søren, Amalie, Sebastian, Maija, Mathias. 

I lejligheden, på dagen af interviewet. 

Gårdhaven fyldt med venner under gadefestivalen Distortion.
Håndklæder på rad og række på 
kollektivets badeværelse.
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tekst / Line Rein, F’13 og E’13  

I  al  den  tid  de  syv  har  boet  i  kollektivet,  har  der  ikke  været  udskiftning:  
“Det  fungerer  bare  for  os,  det  er  kun  små  ting,  vi  kan  være  uenige  om.”  
siger  Søren.    
Jeg  spørger  dem,  hvad  der  er  det  bedste  ved  at  bo  sammen,  og  Amalie  
svarer:  “Det  er  bare  så  pisse  hyggeligt!  Der  er  altid  nogen  at  komme  hjem  
til.”  De  bliver  hurtigt  enige  om,  at  det  må  være  det  bedste;  at  der  altid  
er  nogen  at  komme  hjem  til.  Ingen  af  dem  kan  faktisk  lide  at  være  alene  
i  den  store  lejlighed  -  og  det  sker  heldigvis  også  meget  sjældent.  Søren  
supplerer:  “Noget  af  det  bedste  er  også  at  kunne  holde  kontakten  med  så  
mange  gode  venner  fra  IHS.  Når  nogen  får  besøg  af  en  ven  fra  IHS,  er  
det  som  om,  at  alle  får  besøg.  På  den  måde  får  man  holdt  kontakten  med  
nogen,  hvor  kontakten  ellers  var  gledet  ud  i  sandet.”
Men  hvad  er  så  det  hårdeste  ved  at  bo  sammen?  Det  er  straks  sværere  
for  gruppen  at  svare  på. “Mattis  klaver,” siger  Simone så,  “Det  skal  ud!”  
Mathias  svarer:  “Det  er  en  ting  ved  at  bo  sammen  -  man  skal  altid  gå  på  
kompromis,  man  kan  aldrig  få  det  præcis,  som  man  gerne  vil  have  det.  
Så  er  det  klaveret,  så  er  der  nogen,  der  ikke  har  gjort  rent,  så  er  der  for  
mange  blomster,”  fortsætter  han,  indtil  Amalie  afbryder:  “Hvad  er  der  i  
vejen  med  blomsterne?” 
Der  er  klart  uenigheder  på  trods  af  tætte  venskaber,  men  påvirker  det  
også  hverdagen?  “Vi  har  meget  forskellige  rytmer,”  fortæller  Maija.  “Og  
derfor  har  vi  som  sådan  ikke  en  madklub,  men  vi  har  et  skema  over  
ugens  syv  dage  hængende  på  køleskabet.  Her  skriver  man,  hvilke  dage  
man  er  hjemme  til  aftensmad,  og  om  man  har  lyst  til  at  lave  mad,  eller  
om  man  får  gæster  på  besøg.  Nogle  dage  kan  vi  sidde  fire  omkring  bordet,  
andre  dage  elleve.  Det  er  mega  hyggeligt.”

Også  selve  lejlighedens  placering  giver  hverdagen  lidt  kulør.  “Ligesom  i  
Friends  holder  vi  øje  med  vores  skæve  naboer  f.eks.  Faktamanden  René,”  

siger  Mathias.  “Og  Mr.  Saxguy,  der  spiller  nede  på  Dronning  Louises  Bro,”  
siger  Simone.  “Til  jul  spiller  han  Jingle  Bell  på  repeat.  Det  er  rimelig  an-
strengende,”  tilføjer  Maija,  der  i  selskab  med  Simone  ofte  giver  noget  igen  
til  Nørrebros  travle  liv:  “Vi  kan  sagtens  finde  på  at  stille  os  op  i  vinduet  
og  råbe: ‘VI  SKAL  GIFTES!’ sådan  en  gang  om  ugen,”  fortæller  Simone.    
Ligesom  på  højskolen  holder  kollektivet  husmøder  en  gang  om  måneden.  
Her  diskuterer  de  rengøring,  nye  tiltag  og  næste  ‘familiedag’,  som  de  
holder  hver  anden  måned.  Familiedag  er  hel  dag,  hvor  kollektivisterne  
laver  noget  sammen.  De  har  fx  været  i  Escape  Room,  sejlet  Go-Boat,  
cyklet  København  tynd  og  været  til  koncerter.  Ofte  ender  dagen  med  en  
tur  i  byen  på  HIVE,  hvor  Søren  arbejder,  eller  til  en  fest  derhjemme,  hvor  
Søren  sørger  for  quizzen  ‘Thomsens  Tosserier’.  

Jeg  spørger,  om  kollektivet  har  flere  traditioner  ud  over  deres  familiedag.  
“Juletræsfælding!”  siger  Amalie  med  stjerner  i  øjnene.  De  andre  griner:  
“Det  er  sgu  da  ikke  fældning!”  siger  Simone.  “Vi  henter  det  bare  på  
Sankt  Hans  Torv.” “Derudover  holder  vi  altid  nytår  sammen  -  det  kan  
man  vel  godt  kalde  en  tradition,”  siger  Amalie.  “Og  Distortion  og  brunch  
på  fødselsdage,”  supplerer  Maija.  Forleden  dag  stod  hele  kollektivet  op  kl.  
6  for  at  fejre  Amalies  fødselsdag,  inden  hun  skulle  møde  på  arbejde  kl.  
7.  “Det  var  en  blanding  mellem  natmad  og  morgenmad,”  griner  Simone.    
Nu  hvor  jeg  er  trådt  ind  midt  i  festforberedelserne,  bliver  jeg  nødt  til  at  
spørge,  hvad  anledningen  er.  “Det  er  ‘Midtvejskrisen’.  Vi  har  boet  her  i  
to  og  et  halvt  år,  og  betingelsen  for,  at  vi  kunne  bo  her  sammen,  var,  
at  det  kun  var  i  fem  år.  Herefter  vil  Sørens  far  sælge  lejligheden,” siger  
Mathias.  Derfor  holder  de  en  stor  fest,  de  kalder  ‘Midtvejskrisen’,  og  dér  
har  vi  svaret  på  mit  sidste  spørgsmål,  nemlig  hvor  længe  de  har  tænkt  
sig  at  bo  sammen.  Men  jeg  er  nu  sikker  på,  at  hvis  svaret  stod  til  de  syv  
kollektivister,  havde  det  været  mange  år  endnu. 

Elevmødet 2018, 
fra venstre: Ditlev, Simone, Søren, Amalie, Sebastian, Maija, Mathias. 
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Mød årgangsrepræsentant, foråret, 2018
ESBEN VESTERGAARD NIELSEN 

Tre introducerende om Esben: 

Jeg  har  aldrig  tabt  et  ordinært  spil  Bez-
zerwizzer  på  IHS.  

Jeg  vaskede  ikke  tøj  en  eneste  gang  på  
begge  mine  ophold  – min  mormor  og  
morfar  bor  i  Sønderborg.  

Jeg  har  i  flere  år  arbejdet  som  kegle-
rejser  på  den  ældste  keglebane  i  Dan-
mark. Få et bedre indblik i Esbens job her 
- Youtube:  ’Den  gamle  keglebane’ 
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Mød  forårets  årgangsrepræsentant,  Esben  Vestergaard  Nielsen.  

Esben  er en af  de  typer,  som  man  ikke  kan  undgå  at  lægge  mærke  
til,  når  man  krydser  ham  på  gangen.  Dels  på  grund  af  hans  hø-
jde  på  knap  to  meter,  dels  på  grund  af  hans  venlige  smil.  Kigger  
man  ned,  kan  man  næsten  være  sikker  på  at se  ham  i  sandaler  
lavet  af  gamle  bildæk  købt  på  et marked  i  Arusha  under  turen  til  
Tanzania  på  E’17.

Esben  er  20  år  og  bosiddende  i  København,  men  har  i  en  del  år  
pendlet  mellem  hovedstaden og Aarhus,  siden  hans  forældre  blev  
skilt.  For  Esben  var  højskolelivet  noget,  som  krævede  tilvænning. 
Esben  beskriver, hvordan  IHS giver  rammer,  som  man  kan  få  rigtig  
meget  godt  ud  af,  hvis  man  bruger  dem  rigtigt.  “Hvordan  er  man  
en  god  roomie?  Skal  man  gå  efter  de  få  tætte  relationer  eller 
finde  sin  plads  i  det  store  fællesskab?  Snakker  man  engelsk,  hvis  
man  sidder  i  en  stor  gruppe,  hvoraf  en er  international?  Der  er en  
masse  spørgsmål,  man  stiller  sig  selv  og  får  svar  på,  og  på  den  
måde  får  man  nogle  sociale  erfaringer,  man  kan  bruge  efterføl-
gende.“  Denne  velovervejede  tilgang  til  højskolelivet  var  meget  
kendetegnende  for  Esbens  ophold.  

Man  må  sige,  at  Esben  tog  det  nye  e-sportslokale  til  sig.  Den  helt  
store  IHS-oplevelse  fik  han  nemlig  i  højskolens  helt  nye  sports-
gren:  “Jeg  blev  kaldt  boldmongol,  da  folk  skulle  beskrive  mig  i  
min  blå  bog  på  mit  første  ophold.  Så  jeg  måtte  finde  den  sport,  
jeg  var  god  til,  hvis  jeg  skulle  kunne  se mig  selv  i  øjnene  på  en  
idrætshøjskole.  Derfor  samlede  jeg  fem  drenge  til  et  e-sporthold.  
Det  store  lokale  mesterskab  ALS  LAN  kom  tættere  og  tættere  

på,  og træningen  blev  intensiveret.  Vi  møder  op  til  stævnet  og  
tilbringer  to  dage  med  mange  timer  foran  skærmen.  Vi  ender  
med  at  løbe  med  sejren,  og  som  kaptajn  for  holdet  kunne  jeg  
endelig  vise,  hvad  jeg  duede  til  sportsligt. ” Tiden  på  IHS  blev  
også  ofte  brugt  på  beachvolley,  hvor  nogle  vil  påpege,  at  hans  
højdefordel  ikke  altid  blev  udnyttet  optimalt.  Ellers  kunne  man  
opleve  ham  i  de  mange  udvalg,  hvor  Esben  velargumenterende 
bidrog  til  demokratiet  på  IHS.

Esben  peger  også  på  demokratiet og  medindflydelsen  som  
drivkræfter  på  hans  ophold:  “Hvis  man  var  utilfreds  med,  hvordan  
tingene  fungerede,  kunne  man  altid  sige  det.”  Det  er  noget,  som  
han  gerne  vil  tage  med  videre  i  elevforeningen.  Derudover  fandt  
han  alsidigheden  på  IHS  meget  overraskende:  “Jeg  fik  en  vild  
oplevelse,  da  jeg  startede  som  elev  med  alle  de  mennesker,  man  
møder,  lærerne,  fagene  osv.  Jeg  havde  en  anden  oplevelse,  da  jeg  
blev  fortsætter;  man  kender  det  hele,  men  pludselig  er  man  langt  
mere  involveret,  og  det  giver  et  friskt  pust.  Jeg  oplevede  fami-
liekurserne  i  sommerferien,  hvor  skolen  er fyldt med glade små  
børn og  forældre.  Igen  noget  andet, end  jeg  havde  oplevet  før.”

Esben  flyttede  efter  endt  højskoleophold  tilbage  til  København,  
hvor  han  drømmer  om at  udnytte  de  muligheder,  som  endnu  et  
sabbatår  byder  på: “Jeg  vil  gerne  rejse  på  cykel,  lære at  flyve  en  
lille  Cessna  eller  købe  en  motorcykel.” Drømmene  er mange,  og  
ligeledes  er  mulighederne.  
Tag  godt  imod  Esben. 

tekst / M
ikkel Sørensen, F’17 og E’17
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Vi  har  alle  været  der.  Gået  ned  ad  gangene,  festet  i  spejlsalen,  spillet  
beachvolley  på  banerne  i  solskinnet.  Alt  det,  der  sætter  rammerne  for  
et  ophold  på  IHS  –  dét  har  vi  oplevet.  Og  hvem  ville  ikke  gerne  opleve  
det  igen?  Jeg  er  sikker  på,  jeg  taler  for  flere  IHS’ere,  når  jeg  siger,  jeg  
godt  kunne  ønske  mig  at  gøre  det  igen.  Men  kan  man  det?  Når  det  
hele  var  sådan  en  fantastisk  oplevelse.  Kan  man  genskabe  den  oplevelse  
med  tårnhøje  forventninger  uden  at  blive  skuffet?  Det  kan  man  godt  
ifølge  Julie  Skov  Rasch.  Hun  har  nemlig  haft  sit  højskoleeventyr  på  
IHS  to  gange.  

I  efteråret  2010  pakkede  Julie  bilen  fyldt  med  tasker,  spænding  og  høje  
forventninger  til  det  dér  fænomen  “højskole”,  da  hun  kørte  fra  Ullerslev  
mod  Idrætshøjskolen  i  Sønderborg.  Som  så  mange  andre  havde  hun  et  
fuldstændig  uforglemmeligt  ophold.  Dengang  blev  man  udvalgt  til  at  blive  
fortsætterelev  på  teambuilder-linjen,  og  da  det  skete  for  Julie,  var  det  et  
tilbud,  hun  ikke  afslå.  

Dog  havde  Julie  et  par  udfordringer  på  sit  IHS-eventyr.  Til  allerførste  fest  
i  efteråret  2010  gik  det  lidt  for  vildt  for  sig,  og  hun  endte  med  at  rive  sit  
forreste  korsbånd  og  begge  sine  ledbånd  i  knæet  over.  Hun  befandt  sig  
derfor  på  krykker  hele  sit  ophold  og  ventede  på  at  blive  opereret.  Der  var  
lang  vej  til  en  hverdag  uden  krykkerne  –  en  hverdag  med  sport  og  leg,  
som  alle  hendes  højskolevenner  havde.  Alligevel  sagde  hun  ja  til  tilbud-
det  om  at  være  fortsætterelev,  men  i  sidste  ende  indså  hun,  at  det  ikke  
var  den  bedste  beslutning  for  hende.  Det  resulterede  i,  at  hun  valgte  at  
stoppe  sit  fortsætterophold.  Hun  beskriver  det  selv  som  en  af  de  sværeste  
beslutninger  i  sit  liv,  fordi  hun  på  ingen  måde  havde  lyst  til  at  stoppe.    

Uden  for  højskoleboblen  og  tilbage  i  virkeligheden  var  det  svært  for  Julie  
at  finde  sin  hylde.  Først  på  jordmoderstudiet,  dernæst  på  lærerstudie  og  
som  pædagogmedhjælper.  Hun  følte  sig  hverken  tilpas  eller  rigtig  glad,  
da  livet  en  dag  pludselig  ramte  hende.  ”Min  bror  fik  ud  af  det  blå  et  
hjertestop.  Alt  er  heldigvis  godt  i  dag,  men  da  jeg  i  det  kaos  blev  spurgt,  
hvornår  jeg  havde  været  allergladest,  så  var  jeg  slet  ikke  i  tvivl.  Det  var,  
da  jeg  gik  på  IHS,”  fortæller  Julie.  Og  så  var  den  beslutning  næsten  taget.  
Syv  år  var  gået  siden  hendes  sidste  ophold,  da  hun  valgte  at  tage  tilbage  
til  IHS.  Julie  beskriver  det  som  en  selvfølge  at  vælge  IHS.  Hun  skulle  
“hjem”  igen  og  kunne  slet  ikke  forestille  sig  at  vælge  en  anden  højskole.  
Hun  var  allerede  en  del  af  elevforeningen  og  vidste,  hvor  unik  den  var,  så  
der  var  ingen  tvivl.  Julie  skulle  bare  have  endnu  mere  IHS.    

I  april  2017  satte  Julie  Skov  igen  sine  fødder  på  IHS.  Selvom  hun  kendte  
stedet,  en  del  af  lærerne,  de  fleste  traditioner  og  følte  sig  fuldstændig  
hjemme,  så  var  det  alligevel  svært  at  starte  midt  inde  i  et  ophold.  De  an-
dre  kendte  allerede  hinanden  rigtig  godt,  så  det  krævede  en  ekstra  indsats  
at  starte  på  det  tidspunkt.  Julie  blev  tilbudt  at  fortsætte  på  efterårsophol-
det  2017,  og  hun  var  slet  ikke  i  tvivl  om,  at  hun  ville  takke  ja.  Det  var    ren  
og  skær  en mulighed  for  at  tage  revanche  for  sit  første  fortsætterophold.    

Men  kommer  man  ikke  til  at  sammenligne  sine  ophold?  Og  de  forvent-
ninger  man  selvfølgelig  har?  Julie  beskriver  det  som  fuldkommen  umuligt  
at  sammenligne  de  to  ophold  på  IHS.  De  var,  som  hun  beskriver  det,  
begge  fuldkommen  perfekte  på  hver  deres  måde.  ”Det  var  slet  ikke  så-
dan,  at  jeg  søgte  efter  at  finde  ud  af,  hvilket  ophold  der  var  bedst.  De  
var  bare  gode  på  hver  sin  måde.  Selvom  der  var  syv  år  mellem  mine  

MÆRKET FOR LIVET - AF TO OMGANGE
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ophold,  så  var  der  en  masse  ting,  der  stort  set  ikke  havde  forandret  sig:  
morgentjansen  i  køkkenet,  morgensang,  fællesdans,  TB-uge,  spisetiderne,  
morgenbadeklub  osv.  Samtidig  var  der  også  kommet  en  masse  nyt  til,  
som  Tobias  Bangs  van(d)vittige  fag,  fortsætterlinjen,  BESTer,  ny  forstander  
osv.  Selvom  man  kunne  sammenligne  en  hel  masse,  så  var  det  bare  to  
vidt  forskellige  og  fuldkommen  fantastiske  ophold  og  måder  at  være  på  
højskole  på!”  fortæller  Julie.  
”Det  første  ophold  sugede  jeg  bare  alt  til  mig,  og  der  fandt  jeg  nok  også  
ud  af,  hvem  jeg  er,  og  hvilke  værdier  der  er  vigtige  for  mig.  På  det  andet  

tekst / Sara U
th, F’17 og E’17

ophold  var  jeg  nok  ret  sikker  på,  hvem  jeg  er,  og  derfor  også  mere  klar  
til  at  bruge  flere  kræfter  på  at  være  noget  for  andre.”

Så  hvis  du  går  med  en  lille  ny  IHS-drøm  i  maven,  eller  hvis  du  bare  ikke  
lige  blev  den  kitesurfer,  du  drømte  om,  eller  du  bliver  nødt  til  at  prøve  
vandmelolo  til  tons  med  Tobias  Bang,  så  er  det  en  mulighed  at  vende  
snuden  mod  Sønderjylland  endnu  en  gang.  Ifølge  Julie  Skov  er  det  på  
ingen  måde  noget,  du  vil  fortryde.  Så  der  er  ikke  rigtig  andet  tilbage end  
at  sige   ”Gør  det!”
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TEAM IHS PÅ TINDERBOX
Torsdag  d.  28.  juni  slog  Tinderbox  for  fjerde  år  i  streg  dørene  op  for  
tre  dages  intensiv  festival.  Et  stenkast  fra  fynboernes  hovedstad  blev  
Tusindsårsskoven  forvandlet  til  en  festivalplads  med  alt,  hvad  der  hører  
sig  til.  De  seks  scener,  streetfood-boder,  øl-  og  drinkstelte,  et  pariser-
hjul,  Odense  Friluftsbad,  lokal  kunst  og  selvfølgelig  skoven  dannede  
rammerne  for  en  fantastisk  start  på  sommerferien.  

For  fjerde  år  i  streg  stod  IHS  Elevforening  klar  bag  baren  for  at  servere  
øl,  cider,  shots,  og  hvad  der  ellers  kunne  slukke  tørsten  på  de  mere  end  
40.000  glade  festivalgæster. 

I  år  havde  44  tidligere  IHSere  og  medlemmer  af  elevforeningen  meldt  
sig  som  frivillige  på  festivalen  gennem  Studenterhuset  i  Odense.  Som  
frivillig  får  man  billetten  til  festivalen  gratis  i  bytte  for  2x8  timers  arbejde  
før,  under  eller  efter  festivalen.  IHS  Elevforening  har  i  alle  fire  år  stået  
i  en  af  hovedbarerne  under  festivalen.  16  timers  arbejde  på  en  festival,  
der  kun  varer  tre  dage,  kan  synes  af  meget,  men  når  man  står  i  baren  
med  en  flok  energiske  IHSere,  bliver  timerne  hurtigt  slået  ihjel.  Selvom  
der  ikke  måtte  drikkes  alkohol  under  vagterne,  betød  det  ingenting  for  
elevforeningens  humør.
De  baransvarlige  var  heller  ikke  i  år  tilbageholdende  med  de  rosende  ord,  
da  sidste  vagt  var  overstået.  God  energi,  godt  fællesskab  og  entusiasme  
blev  blandt  andet  italesat  af  de  baransvarlige  fra  Studenterhuset.  

I  år  havde  elevforeningen  med  Odenses  Repræsentantskab  i  spidsen  ar-
rangeret  champagnebrunch  på  lørdagens  fridag.  Her  deltog  mere  end  60  
gamle  IHSere  til  en  forrygende  formiddag  i  den  fineste  fynske  sommersol.  
‘Arbejdet’  var  klaret,  så  nu  kunne  den  for  alvor  få  lidt  mere  gas.  Og  med  
Nik  &  Jay  som  et  af  hovednavnene  på  festivalens  sidste  dag  var  stemnin-
gen  mildest  talt  euforisk,  da  vi  forlod  brunchen  og  de  tomme  champag-
neflasker  for  at  ramme  Tusindsårsskoven.  Nik  og  Jay  skuffede  selvfølgelig  

ikke,  ej  heller  gjorde  de  sprudlende  IHSere,  der  sørgede  for  et  kæmpe  
dansegulv  på  forreste  række.        

I  forbindelse  med  denne  artikel  spurgte  jeg  Anna  Drescher  (E’15),  hvorfor  
hun  for  første  gang  tog  med  som  frivillig  sammen  med  IHS  Elevforening  
på  dette  års  Tinderbox  Festival: ”Jeg  kunne  spare  nogle  penge  på  billetten  
og  få  lov  at  bruge  en  masse  sjove  timer  bag  baren  sammen  med  mine  
bedste  venner.”  Anna  havde  tilmeldt  sig  som  frivillig  sammen  med  en  
større  venindeflok,  som  hun  selv  gik  på  højskolen  med.  Alligevel  oplevede  
hun  at  få  nye  IHS-bekendtskaber  i  og  uden  for  baren.  ”Det  bedste  ved  
oplevelsen  var  at  nyde  den  gode  musik,  stemningen  og  en  kold  øl  efter  
endt  bartjans  i  selskab  med  de  44  andre  frivillige  IHSere.  At  være  med  
IHS  på  Tinderbox  gav  anledning  til  både  at  gense  og  snakke  med  gamle  
bekendtskaber  og  møde  nye  venner,  mens  man  sammen  oplevede  den  vil-
de  festivalstemning  under  den  strålende  sol. ” Derfor  er  Anna  heller  ikke  i  
tvivl  om,  at  hun  skal  med  som  frivillig  på  Team  IHS  næste  år.

Kunne  du  have  lyst  til  at  være  en  del  af  det  
sejeste  team  fra  IHS,  når  næste  års  Tinderbox  
Festival  skydes  i  gang?  Så  meld  dig  ind  i  Face-
book-gruppen:  TEAM  IHS  på  TINDERBOX.  Hiv  
dine  bedste  IHS-venner  med,  og  skyd  din  som-
mer  i  gang  med  et  brag  af  en  fynsk  festival.  
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IHS ANNO 1952 - MINDER FRA EN MAGISK TID

Fra venstre tidligere elever Birgit Vinde, Esther Lund Jensen, Anse Skov og Mathias Eithz.  
Læs de tre kvinders fortælling om den, i deres øjne, fortryllende tid på IHS under skolens første leveår,  

og hvordan det har beriget dem med et livslangt uerstatteligt venskab. 



19

Året  er  1952  blot  syv  år  efter  afslutningen  på  2.  Verdenskrig.  Efter  to  
års  arbejde  indvies  Idrætshøjskolen  i  Sønderborg,  et  levende  minde  om  
Kong  Christian  X  og  som  en  hyldest  til  friheden.  Tre  unge  kvinder  
er  en  del  af  det  blot  andet  ophold  på  idrætshøjskolen,  vinteropholdet  
52/53.  Det  blev  det  første  blandede  hold  med  både  piger  og  drenge.  66  
år  senere  møder  jeg  de  selvsamme  kvinder  på  stedet,  hvor  de  mødtes  
første  gang,  til  en  snak  om  højskolevirkeligheden  dengang  og  i  dag.  

Først  er  det  på  sin  plads  at  præsentere  de  tre  kvinder,  der  sidder  sammen  
på  Michael  Willemars  kontor.  De  garvede  IHS-kvinder  er  Birgit,  Esther  
og  Anse,  der  indenfor  de  sidste  par  år  har  rundet  de  80  og  er  bosat  
i  hhv.  Nyborg,  Aarhus  og  Vejle.  Foran  os  på  bordet  ligger  et  par  brunt  
indbundne  fotoalbums  med  originale  sort/hvid-fotografier  fra  dengang,  
det  hele  startede.  Nogle  husker  dem  måske  fra  elevmødet  2018,  hvor  de  
var  udstillet  i  Privaten.  Billederne,  som  er  taget  af  Esther,  sætter  sving  i  
minderne,  og  vi  får  hurtigt  gang  i  samtalen.  

Skoledagen  
Det  første  emne,  snakken  falder  på,  er,  hvordan  hverdagen  egentligt  forløb  
dengang.  Selvom  meget  vand  er  løbet  i  åen  siden  da,  ligger  det  ikke  fjernt  
i  hukommelsen.  Det  er  tydeligt  at  mærke,  at  denne  ikoniske  højskoletid  
stadig  har  en  vigtig  plads  i  de  tre  kvinders  liv  og  venskab.  ”Ved  du  hvad?” 
udbryder  Anse.  ”Hver  morgen  blev  vi  vækket  med  ’Godmorgen,  godmor-
gen’ over  højtaleranlægget.”  De  to  gange  godmorgen  synger  hun,  mens  
Esther  og  Birgit  ler  og  tilføjer,  at  det  var  en  rigtig  hyggelig  måde  at  blive  
vækket  på.  Herefter  var  man  klar  til  at  stikke  benene  ud  af  køjesengen  
og  starte  dagen.  For  ja,  dengang  sov  man  i  køjesenge  og  ikke  sammen  i  
dobbeltsenge,  som  kutymen  er  i  dag.  
Morgenmaden  foregik  i  spisesalen,  der  i  høj  grad  stadig  ser  ud,  som  den  

gjorde  dengang.  Der  er  dog  en  forskel  i  måden,  måltidet  foregik  på.  Ved  
hvert  bord,  som  bestod  af  6-7  elever,  var  der  faste  pladser,  og  ved  borden-
den  sad  en  lærer,  som  var  tilknyttet  bordgruppen.  ”Det  var  en  lærer,  som  
man  kom  meget  nær,”  forklarer  Birgit,  for  sådan  fungerede  det  til  alle  
måltider,  og  denne  lærer  tilbragte  man  altså  meget  tid  med.  Som  noget  
nyt  måtte  eleverne  også  vænne  sig  til  at  være  ‘dus’  med  lærerne,  noget  
som  var  ret  fremmed  for  dem,  da  lærerne  jo  var  voksne  mennesker.  Anse  
fortæller,  at  det  først  var  den  sidste  måned  af  opholdet,  at  hun  vænnede  
sig  til  at  sige  ’du’  til  lærerne.

Efter  morgenmåltidet  startede  skoledagen  med  morgensamling  i  foredrags-
salen  ved  skolens  forstander.  Her  var  der  morgensang  og  foredrag  om  
forskellige  emner,  inden  fagene  gik  i  gang.  Hele  formiddagen  gik  med  
almene  højskolefag  som  fx  undervisning  i  anatomi,  statistik  og  dansk  
litteratur  –  et  ganske  andet  udbud  end  det,  der  findes  i  dag.  Til  brug  ved  
undervisningen  var  der  et  lille  hyggeligt  bibliotek  i  Pejsestuen.  En  af  de  
ting,  som  de  husker  tydeligt,  er,  at  eleverne  også  skulle  holde  foredrag  for  
hinanden  –  et  koncept,  der  stadig  eksisterer  i  dag.  Emnerne  var  typisk  
samfundsfag  eller  politik,  og  flere  af  billederne  i  albummet  viser  de  unge  
elever  i  pænt  tøj  bag  talerpulten  i  foredragssalen.    

Idrætsfagene  lå  om  eftermiddagen  og  bestod  af  klassiske  idrætsgrene  som  
gymnastik,  svømning,  atletik  og  boldspil  (fodbold,  håndbold  og  badmin-
ton).  Både  drenge  og  piger  dyrkede  gymnastik  mindst  én  time  om  dagen.  
Til  timerne  øvede  man  sig  til  gymnastikopvisninger  og  blev  oplært  i  at  
undervise  for  at  få  en  såkaldt  Delingsføreruddannelse.  Meningen  var,  at  
eleverne  efter  højskoleopholdets  afslutning  skulle  kunne  tage  tilbage  til  
deres  hjembyer  og  undervise  i  gymnastik  i  de  lokale  forsamlingshuse.  
Derved  skulle  de  støtte  op  om  foreningskulturen  i  bedste  højskoleånd.  Et  
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koncept  der  jo  til  dels  ligner  den  DGI-uddannelse,  som  i  dag  tilbydes  
under  navnet  Fremtidens  Idrætsleder.  
En  sjov  detalje  at  bide  mærke  i  er,  at  der  var  en  pianist  i  gymnastik-
timerne.  Det  var  lærer  Rosendals  kone,  Åse,  der  stod  for  akkompagne-
mentet.
Af  egen  interesse  spørger  jeg  lidt  ind  til,  hvilken  slags  gymnastik  de  
dyrkede.  For  pigerne  var  det  mest  gulvøvelser  og  redskabsgymnastik  som  
for  drengene.  ”Vi  fik  at  vide,  at  vi  fik  dårlige  rygge,  hvis  vi  sprang,”  siger  
Anse  og  tøver  lidt.  ”Så  det  gjorde  vi  så  om  aftenen...  med  drengene,” 
fuldender  hun  sin  sætning  med  et  glimt  i  øjet.  Det  siger  lidt  om  det  
gåpåmod,  der  driver  disse  kvinder,  og  også  gjorde  det  dengang  i  en  tid,  
hvor  der  var  meget,  piger  ikke  måtte.  

Fritiden  
At  skoledagen  sluttede  betød  ikke,  at  aktiviteterne  gik  i  stå  -  tværtimod.  
Dette  var  i  tiden,  før  der  kom  køkkener  på  gangene,  så  meget  af  sam-
været  og  hyggen  fandt  sted  i  Pejsestuen  eller  på  værelserne,  når  der  
ikke  blev  spillet  bordtennis  i  kælderen  under  Privaten.  Et  af  billederne  
i  bogen  viser  en  flok  elever,  der  hygger  på  et  værelse  med  syv  personer  
siddende  i  underkøjen.  Et  billede  der  kunne  have  været  taget  i  går,  hvis  
blot  det  havde  været  i  farver.  

I  weekenderne  blev  man  næsten  altid  på  skolen,  og  det  var  kun  sjældent,  
at  man  tog  ind  til  Sønderborg  by.  En  aften  om  ugen  blev  der  danset  
folkedans,  noget  som  drengene  i  starten  var  skeptiske  overfor,  men  folke-
dansen  blev  hurtigt  et  stort  hit  og  noget,  man  så  frem  til.  Og  så  var  der  
jo  den  nyopførte  svømmehal,  som  var  noget  helt  særligt.  Svømmehaller  
var  ikke  tilgængelige  ret  mange  steder  på  det  tidspunkt,  så  den  blev  også  
et  stort  hit  blandt  eleverne.  Der  var  både  svømning  og  udspring.  ”Jeg  var  
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tekst / M
athias Eithz, F’16 og E’16

lidt  vild  med  at  springe  fra  vipperne.  Både  fra  1-meter,  3-meter  og  5-meter  
vippen,”  beretter  Birgit  og  tilføjer,  at  man  skulle  have  tøj  på,  når  man  
sprang  fra  5’eren  for  ikke  at  slå  sig.    

Om  aftenen,  når  dagen  var  omme,  og  man  skulle  til  køjs,  fandt  man  på  
plads  på  sine  respektive  gange.  Det  forholdt  sig  nemlig  således,  at  2.  eta-
gen  var  pigegangen  med  dengang  20  elever,  og  1.  etagen  var  drengegangen  
med  50  elever.  Pigerne  måtte  gerne  besøge  drengene, men  ikke  omvendt.  
Når  klokken  blev  ni  skulle  pigerne  vende  tilbage  til  2.  sal,  og  lærer  Erik  
Knudsen,  som  boede  for  enden  af  gangen,  gik  sin  aftenrunde.  Og  så  var  
det  med  at  tie  stille,  hvis  man  stadig  var  på  besøg  hos  drengene,  pointerer  
Esther.  For  reglerne  blev  selvfølgelig  også  bøjet  lidt  dengang.  Men  det  var  
nogle  ret  uskyldige  unoder,  der  fandt  sted,  bliver  de  tre  enige  om.

Oplevelser  på  IHS  
Noget,  der  har  ændret  sig  markant  over  tiden,  er  festkulturen.  Dengang  
var  der  ikke  fest  hver  weekend,  og  faktisk  kan  de  tre  damer  kun  komme  i  
tanke  om  to  fester  i  løbet  af  opholdet.  Fastelavnsfesten  med  tøndeslagning  
på  parkeringspladsen  foran  skolen  og  selvfølgelig  gallafesten.  Ved  disse  to  
lejligheder  gjorde  man  noget  særligt  ud  af  sig  selv,  og  i  albummet  er  der  
billeder  af  unge  kvinder  i  flotte  kjoler.  
I weekenderne blev der  lavet  teater  eller  hygget  på  anden  vis.  En  forskel,  
kvinderne  også  pointerer,  er  muligheden  for  at  tage  på  udlandsrejser,  der  
bestemt  ikke  var  den  samme  dengang.  Det  betød  dog  ikke,  at  de  ikke  kom  
på  tur.  På  et  tidspunkt  var  de  på  Als, og et  besøg  på  Jaruplund  Højskole  
i  Sydslesvig  og  en  gymnastikopvisning  på  Flensborghus  står  også  skarpt  
i  erindringen.  Et  kig  i  albummet  afslører  desuden  en  tur  til  Svanninge  
Bakker,  og  Esther  kommer  i  tanke  om  sejlturen  med  Mommark-færgen,  
der  var  forgængeren  til  Fynshav-Bøjden-færgen.  

Hvorfor  højskole  og  hvem  var  eleverne?
I  1952  var  det  ikke  så  almindeligt  for  piger  at  tage  på  højskole.  Det  tyder  
det  i  hvert  fald  på,  hvis  man  kigger  på  kønsfordelingen  med  2,5  gange  så  
mange  drenge  som  piger.  Jeg  spørger  Birgit,  hvorfor  hun  valgte  højskolen:  
”Jeg  tog  herned,  fordi  jeg  ikke  vidste,  hvad  søren  jeg  skulle.  Jeg  havde  
taget  realeksamen  og  hvad  så?”.  Denne  forklaring  er  ikke  så  langt  fra  en,  
som  mange  af  eleverne  i  dag  kan  genkende  sig  selv  i.  Dog  have  ikke  alle  
lige  mulighed  for  at  komme  på  højskole, det  krævede  en  vis  økonomi.  
Eleverne  kom  mest  fra  landet  og  ikke  så  meget  fra  byerne.  De  fleste  af  
drengene  var  gårdmandssønner  og  ikke  karle,  påpeger  Anse.  Og  så  var  
der  de  udenlandske  elever,  og  dem  var  der  faktisk  en  del  af , fra  Norge,  
Sverige,  Finland,  Sydslesvig  og  endda  helt  fra  Argentina.    

Kontakten  til  hinanden  og  til  IHS  efter  opholdet  
Vi har efterhånden  snakket  os  godt  varme.  Interessen  går  begge  veje,  og  
de  spørger  også  nysgerrigt  ind  til,  hvordan  højskolefælleskabet  fungerer  
i  dag.  Desværre  er  tiden  knap,  for  Esther,  Anse  og  Birgit  skal  nå  tilbage  
til  fællessang  i  Konferencen.  De  deltager på  ugekurset  Motion  og  Kultur.  
Jeg  når  dog  lige  at  spørge,  hvordan  de  er  blevet ’mærket  for  livet’  af  deres  
ophold  på  IHS.  Siden  deres  40-års  jubilæum  har  de  mødtes  hvert  år  til  
elevmødet,  og  til  deres  65-års  jubilæum  var  der  stadig  12  deltagere  fra  
vinteropholdet  52/53.  Som  Esther  så  smukt  udtrykker  det,  er  de  vidner  til  
hinandens  liv,  og  deres  livslange  venskab  er  uerstatteligt.    

Det  sidste  af  de  brune  fotoalbums  lukkes  i  med  et  dump.  Esther  har  
foræret  dem  til  skolen,  så  fremtidige  generationer  af  IHSere  også  kan  få  
et  indblik  i  noget  af  alt  det,  som  de  lige  har  fortalt  mig.  Stolene  larmer,  
da  vi  rejser  os  og  giver  hånd.  Ses  vi  til  elevmødet  næste  år,  spørger  jeg  
afslutningsvist.  ”Selvfølgelig!  Hvis  vi  lever,”  siger  Anse  i  sjov, og  griner. 
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En  enestående  personlighed  stopper  i  redaktionen.  Forrige  elevskrift  blev  
Jeppe  Andersens  sidste  elevskrift  som  redaktør.  Jeppe  har  i  et  årti  bidraget  
stort  til  elevskriftet,  hvor  han  de  seneste  fem  år  har  haft  en  central  rolle  
i  redaktionen.  Der  er  ingen  tvivl  om,  at  Jeppes  arbejde  i  og  omkring  
elevskriftet  har  været  uvurderligt.    

Jeppe  har  som  skribent  betaget  elevskriftets  læsere  med  både  rørende,  
humoristiske,  debatterende  og  samfundsaktuelle  artikler.  Jeppes  første  ar-
tikel  til  elevskriftet  var  en  bevægende  og  ærlig  fortælling  om  at  miste  en  
af  sine  nære  og  om  at  komme  ovenpå  igen  ved  hjælp  af  et  højskoleop-
hold  på  IHS.  Han  har  forfattet  en  samfundsaktuel  artikel  om,  hvordan  
højskolen  kan  samle  Danmark  i  kølvandet  på  oprørske  og  delte  politiske  
strømninger.  

Jeppe  har  også  på  flot  empirisk  vis  indsamlet  information  om  elevforenin-

gens  medlemmer  ved  at  facilitere  udfyldelse  af  spørgeskemaer  til  elevmø-
det.  Dette  udmøntede  sig  til  artiklen  “IHS  i  tal”.  Uanset  artiklens  emne  
har  Jeppe  med  stor  saglighed  og  entusiasme  udført  opgaven  på  flotteste  
vis.  

Bag  elevskriftets  skrevne  linjer  har  Jeppe  som  redaktør  udført  et  enormt  
arbejde.  Her  er  der  blevet  udviklet  og  gennemtænkt  kreative  temaer  og  
vinkler  til  hvert  eneste  elevskrift,  der  har  været  under  luppen.  Jeppe  har  
været  grundlægger  for  temaer  som  ”Visioner”,  ”Med  Andres  Øjne”  og  
”Højskole  og  Selvrealisering”.  Ligeledes  har  den  røde  tråd  i  bladene  og  
indsamling  af  billeder  og  artikler  været  en  betragtelig  del  af  Jeppes  arbe-
jdsgang  i  redaktionen.    

På  vegne  af  redaktionen  vil  vi  gerne  sige  tusind  tak  til  Jeppe  Andersen  for  
et  fantastisk  og  engageret  stykke  arbejde  for  elevskriftet  i  en  lang  årrække. 

tekst / Elevskriftets redaktion
ENESTÅENDE PERSONLIGHED SÆTTER SIT PUNKTUM

tv. Jeppe Andersen

th. En yderst flyvende Jeppe under 

dette års Elevmøde
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Trods sommerens rekordhøje temperaturer og afbrændingsforbud, drog IHS 
Elevforening atter på vandretur i det danske vildnis.

For fjerde år i træk bød sommerferien på 4 dage med højskolesang, trangia-tryl-
lerier, overnatning under åben himmel, ekstrem hygge og ømme ben. 

Holdet bestod af gamle kendinge og pivfriske kid. Tilsammen 16 tidligere 
IHS’ere, der på tværs af årgange tog på opdagelse i det jyske Søhøjland. Turen 
tog afsæt fra den lille by Alken, og Silkeborg var holdets endestation. Undervejs 
badede vi i søer, sejlede med egnens lille solfærge og selvfølgelig skulle Mount 
Himmelbjerget bestiges. Udfordringen blev taget op på turens varmeste dag i 32 
grader, fuld oppakning og i raskt tempo – bedriften blev naturligvis fejret med is 
på toppen. 

Vandreturen bød også på de faste traditioner, som ’Hit-Med-Sangen-quiz’ og fæl-
lesspisning med Svin i treenighed og Irish Coffee på menuen.  

Vi spænder støvlerne 
igen næste år fejrer van-
dreturens 5-års jubilæum.

DUS MED SØHØJLANDET 

tekst / H
anne J. K

ristianxsen, F’10 og E’10
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Hvis  du  var  med  til  elevmødet  i  sommer,  så  husker  du  nok  IHS-sangen,  
der  blev  opført  af  en  gruppe  elever  fra  F’18.  Jeg  har  mødt  Magnus,  der  
har  skrevet  og  komponeret  sangen.  

Magnus  Kjær  Høvsgaard  startede  på  IHS  i  foråret  2018.  Han  er  21  år  gam-
mel,  født  og  opvokset  i  Odense.  Svømningen  har  taget  det  meste  af  Magnus’  
tid.  Han  har  svømmet  på  konkurrenceniveau,  og  derfor  kom  han  aldrig  på  
efterskole.  Det  er  en  af  grundene  til,  at  Magnus  startede  på  IHS,  men  der  
er  også  en  anden  person,  der  har  haft  stor  indflydelse  på  hans  valg.  

”Min  storebror,  Jeppe ,  har  selv  gået  på  IHS,  og  han  fortalte  de  fedeste  ting  
omkring  det  at  gå  på  højskole.  Så  jeg  valgte  at  tage  ned  og  besøge  ham,  
hvilket  var  en  super  god  ide.  Jeg  blev  totalt  forelsket  i  den  måde,  man  på  
højskole  kan  få  lov  til  at  udfolde  sig  på,  og  jeg  besluttede  mig  for  at  tage  
revanche  for  aldrig  at  have  været  på  efterskole.”

Den  gode  melodi,  der  blev  til  IHS-sangen.
Det  er  længe  siden,  at  en  elev  har  skrevet  en  sang  om  IHS  -  den  udfordring  
tog  Magnus  op.  Da  han  i  mange  år  har  spillet  guitar, var  det  ikke  melodien,  
men  teksten,  der  gav  de  største  udfordringer: ”Ord  kan  nogle  gange  være  
fattige  i  forhold  til  at  beskrive  den  oplevelse,  det  er  at  gå  på  højskole,”  
forklarer  Magnus.  

Efter  et  par  måneder  lykkedes  det  dog  Magnus  at  skrive  en  tekst  til  hans  
egen  komponerede  melodi.  Sangen  skal  få  folk  til  at  tænke  tilbage  på  deres  
tid  på  højskolen.  Det  er  den  følelse,  som  Magnus  prøver  at  vække  med  
sin  sang:  

MED  STÅENDE  APPLAUS
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tekst / M
athias Lausten Pedersen, F’14 og E’14 

”IHS  er  et  unikt  sted  og  vil  altid  være  en  tid  i  ens  liv,  man  aldrig  vil  
glemme,  og  en  tid,  der  har  været  med  til  at  forme  ens  videre  færden.  Jeg  
har  gjort  mit  bedste  for  at  skabe  en  sang,  der  vil  få  IHS’ere  til  at  tænke  
tilbage  på  tiden  på  højskolen,  og  hvad  den  gav  dem.”

Stående  applaus  fra  Frihedshallen  og  storebror  
Adam  Lasthein,  der  er  lærer  på  IHS,  fik  som  en  af  de  eneste  lov  til  
at  høre  sangen,  og  han  opfordrede  derefter  Magnus  til  at  spille  den  til  
elevmødet.  Akkompagneret  af  Fiona,  Ida  Marie,  Margrete,  Aksel,  Andreas  
og  Jakob  spillede  Magnus  for  første  gang  nummeret  foran  et  publikum  
til  IHS  Elevmøde  2018,  og  det  var  en  oplevelse,  som  Magnus  aldrig  vil  
glemme:  

”Det  er  noget  af  det  vildeste,  jeg  har  oplevet.  Jeg  tænker  tit  tilbage  på  den  
optræden  og  den  modtagelse,  sangen  fik.  På  selve  aftenen  var  det  svært  at  
få  det  hele  ind,  men  i  løbet  af  et  par  dage  gik  det  op  for  mig,  hvor  stort  
det  egentlig  var.  På  sådan  en  aften  var  det  tydeligt  for  mig  at  se,  hvor  
stærkt  IHS  ́  fællesskab  er.” Sangen  blev  modtaget  med  stående  applaus  fra  
hele  Frihedshallen.  Men  der  var  specielt  én  person,  hvis  reaktion  betød  
ekstra  meget  for  Magnus,  nemlig  storebror  Jeppes:  

”Men  noget  af  det  smukkeste  den  aften  var,  da  jeg  går  ned  fra  scenen,  og  
min  bror  går  mig  i  møde.  Han  var  mega  rørt,  og  det  gjorde,  at  jeg  ikke  
selv  kunne  holde  tårerne  tilbage.  Så  vi  står  og  holder  om  hinanden  i  et  
par  minutter  og  nyder  øjeblikket.  Det  vil  jeg  altid  have  med  mig.”

Sangen ’Fællesskab, kærlighed og meget mere’

Vers  1:  
Kom,  sæt  dig  her  hos  mig  

Vi  skal  nemlig  samme  vej.  Samme  vej  
Livet  leves  her  og  nu  

Husk  at  nyd  et  hvert  sekund.  Hver  en  stund  

Omkvæd:
IHS  er  i  hjertet,  IHS  er  unik    

Fællesskab,  kærlighed  og  meget  mer’    
Fællesskab,  kærlighed  og  meget  mer’    

Vers  2:  
Rejsen  den  bli’r  rigtig  sjov  

Udviklingen  er  enorm.  Helt  enorm  
Du  vil  knytte  bånd  på  bånd,    

Med  folk  i  samme  ånd.  I  samme  ånd  

Omkvæd.

C-stykke: 
En  gennemført  følelse.  Et  nyt  perspektiv    
På  kanten  til  et  helt  nyt  kapitel  i  dit  liv    

En  kunnen  -  mange  fejler  at  opnå    
Højskolelivet  hjalp  dig  med  at  få   

Bro:  
Du  er  blevet  en  del  af  et  os    
Du  er  blevet  en  del  af  et  os    

En  del  af  et  os,  en  del  af  et  os  

Omkvæd.  
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Under  IHS  Elevmøde  2018  var  der  mulighed  for  at  dykke  ned  i  
elevforeningens  historie.  Der  var  samlet  alt  fra  gamle  årsskrifter,  
elevnyt,  smalfilm  mm.  På  vegne  af  udstillingsudvalget  og  hele  re-
præsentantskabet,  skal  der  lyde  en  kæmpe  tak  til  donorerne:  Lene  
Bang,  Margit  Christiansen  og  Jens  Christian  Lauritzen.  Uden  jer  
havde  det  ikke  været  muligt.  

Elevnyt  udkom  for  første  gang  i  midt  1950’erne  og  sidste  gang  
i  slutningen  af  1960’erne.  I  sin  storhedstid  blev  der  indsendt  op  
mod  500  breve  fra  tidligere  IHS’ere  med  små  statusopdateringer.  

Skriftet  var  datidens  måde  at  holde  sig  opdateret  på  sine  venners  

ELEVNYT - DATIDENS FACEBOOK
gøren  og  laden  -  uden  at  stalke  på  Instagram.  Det  siges,  at  det  er  
herigennem,  at  ideen  til  Facebook  er  opstået.    

En  del  af  udstillingen  i  2018  handlede  om  at  forsøge  at  genoplive  
noget  af  dette  famøse  skriv.  Der  er  ikke  500  henvendelser,  men  vi  
kalder  det  stadig  en  stor  succes.  

Til  højre  herfor,  kan  du  opdatere  dig  om  nogle  af  dine  venners  
ve  og  vel.    Vi  vil  derudover  gerne  takke  alle  de  elevforeningsmed-
lemmer,  der  gjorde  udstillingen  til  en  kæmpe  succes.  

Vi  er  utrolig  beærede  over  de  mange  besøgende,  og  det  er  bestemt  
ikke  sidste  gang,  at  udstillingen  er  at  finde  til  IHS’  Elevmøde. 

ÅRGANG

F’09 

F’16 + E’16 
F’18 
E’11 

F’15 
E’11 + F’12 
E
’16 + F’16 
78/79 

1980 

F’10 

NAVN

Rikke Hellum 

Mathias Eithz 
Rasmus Locklindt 
Søren Eskildsen 

Emil Kastrup 
Lasse Højgaard 

Martin Oskar Broe 
Per Bang 

Lene Bang. Født Hansen 

Anne Havbo 

ELEVNYT

- Jeg er i gang med en ph.d. i Sundhedsvidenskab på SDU og er på 10. år kærester med Michael fra E’07. Sammen 
har vi Fritz på snart et år. 
- Går på læreruddannelsen i Århus. Er flyttet sammen med Frida Meyer (F’16). 
- Jeg nyder forårsopholdet 2018 og ved ikke, om jeg har fået nok, så jeg skal nok fortsætte på efterårsopholdet 2018.
- Jeg bliver forhåbentlig kandidat i idræt til sommer. Derefter må tiden vise, hvad der skal ske med job. Ellers bor jeg 
sammen med min kæreste i Århus og har det godt. 
- Jeg læser stadig til lærer, men er færdig om et år! Har lige købt en kolonihave og sået mine første radiser. 
- Arbejder som datalog og er bosat i Århus med kæresten Cecilia. Frivillig skipper på ”Spejderskibet Klitta”. Spiller 
bas i Puke Wolf. 
- Starter forskningsår. Bor i Odense og skal være kystlivredder igen. 
- Gift med Lene Bang, den tidligere formand for elevforeningen. Journalist siden 1983. Stoppet i DGI. Formand for 
skolens bestyrelse siden 2013.  
- Bor i Silkeborg. Gift med Per Bang. Vi har to drenge Tobias og Malte. Tobias er lærer på IHS. Jeg er selvstændig 
med eget skolerejsebureau: Up-Travel.  
- Jón Gregersen (årgang 2009) og jeg er blevet forældre til en datter i april. Vi viser hende frem IHS til elevmødet. 
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ÅRGANG

E’11 
F’10 
E’14 + F’15 

F’15 + E’15 
F’15 + E’15 

F’16 + E’16 
E’15 + F’16 

E’11 + F’12 

F’09 + E’09 

F’06 
E’14 + F’15 
F’11 + E’11 
E’14 

E’15
E’14

NAVN
 
Jacob Holdt 
Hanne J. Kristiansen 
Astrid Mousten 

Holger Clausen 
#FU-Pigerne 

Alberte Møller Andersen 
Kamille Herskind 

Emil Tarp 

Steffen Lemming 

Jeppe Andersen 
Lau Bjerring 
Morten Aarup 
Jeppe Kjær og Sofie Laursen 

Lasse Østrup 
Kristian Langæble 

ELEVNYT

- Er blevet vicekaptajn for det berygtede fodboldhold FCL. Jeg er stolt. 
- 8 år senere og jeg er endelig begyndt på en uddannelse – lærerstudiet i Odense. 
- Har studeret på universitetet i tre år til sommer uden at blive bachelor. Er derudover blevet bedre til at vaske 
sengetøj. 
- Netop flyttet til Nørrebro fra Frederiksberg. Uforlovet men stadig søgende. 
- FU Pigerne holder for andet år i træk generalforsamling i forbindelse med den årlige julefrokost første weekend i 
december i Odense. 
- Er ved at flytte sammen med min IHS-kæreste - dog stadig uforlovet. 
- I efteråret 2018 studerer jeg medicin i Australien. Jeg bruger min fritid ved vandet. Jeg er uforlovet. Alder 23. Jeg 
forsøger at holde kroppen i balance - fysisk og psykisk.  
- Bor i Odense og læser idræt og sundhed. Det er fedt. Jeg har købt en Opel Corsa. Den er fed. Bruger den til surf. 
Det er også fedt. #FCL4Life 
- Underviser på IHS i Adventure + fortsætterlinje. Bachelor i idræt og sundhed fra SDU 2013. Stadig på bølgelængde 
med Laura. - Netop plantet hyacinter i haven. Dejligt farveberigende. 
- Jeg har netop købt min første bil. En Citröen C1. For 28.500 kr. Den havde kun kørt 100.000 km, så det er et scoop. 
- Jeg har købt en Yamaha og en masse sjældne fisk. 
- Kærester med på 7. år med Stine fra mit IHS-ophold. Overvejer at købe en Opel Corsa. Det skulle være det nye. 
- Vi er, efter at have fundet kærligheden på IHS, flyttet sammen i Vanløse. Vi er meget forelskede og indtænker en 
IHS-baby inden for den nærmeste fremtid. Hvis det bliver en dreng, skal han hedde Michael. 
- Skal i praktik i Hjørring.
- Er lige kommet hjem fra 5 uger i Indonesien med min kæreste. Nu er det tilbage til studielivet som landskabsarki-
tektsstuderende.  

tekst / A
nders  Lam

bæ
k,  E’15  &

  F’16  &
  Em

il  K
astrup,  F’15 



28

ELEVFORENINGENS VESTKREDS

Første torsdag i måneden er altid et hit i Aarhus. 
Her ser du et par billeder fra en aktiv én af 
slagsen , hvor Vestkredsen også fik hilst på 
Kongeskribet. 

Derudover et par dejlige billeder fra årets Vest-
kredsfest, hvor temaet Letbanen hittede stort!
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ELEVFORENINGENS ØSTKREDS 

Øst for Storebælt lever elevforeningen i bedste 
velgående
Kredsen byder blandt andet på sommeraftener 
med solskinstur i GoBoats til vands og fælless-
pisning med grill til lands.

ELEVFORENINGEN I 
ODENSE

I hele Danmarks have, bedre 
kendt som Fyn, blomstrer fore-
ningen også.  Her billeder fra et 
af årest fynske højdepunkter:  
Beachvolley dagen
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Meld dig ind i 
skolekredsen!

Se hvordan på ihs.
dk 

Er du lige ved at brænde inde 

med en god historie til 

Elevskriftet? 

Så tøv ikke med at skrive til os!  

Vi er altid på udkig efter gode 

historier, debatindlæg, digte 

m.m.  

VIGTIGE DATOER:

1. januar 2019

Indbetaling af kontigent 

3.-5. maj 2019

Elevmødet 

HVIS DET KRIBLER I 

DINE FINGRE, så skriv til 

redaktionen, at du er skrively-

sten. Vi er altid på udkig efter 

nogen, der har lyst til at lege 

skribenter på egen eller andres 

historier.
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Formand
Amalie Gram Andersen
Nørrebrogade 1, 2. sal
2200 København N
Tlf.: 81747227
amaliegrama@gmail.com

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

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

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

Ane Mette Plagborg
Menigt medlem
Samsøgade 58 st
8000 Aarhus
tlf: 20993652
anemetteplagborg@gmail.com 

Birna Eiríksdóttir
Allégade 78, 1.tv
5000 Odense C
Tlf.: 50701490
birnaeir@gmail.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
+45 25 53 58 15
slandtved@hotmail.com 

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

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

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

Årgangsrepræsentant, forår 2018:
Esben Vestergaard Nielsen
Constantin Hansens Gade 22, 4.tv.
1799 København V
Tlf: 29829813
esbenvn@gmail.com

Web- og Conventusmaster:
Anders Mølgaard Jakobsen
Bülowsgade 37, 3.
8000 Aarhus C
Tlf.: 28295423
A.jakobsen0@gmail.com 



32 Forsidebillede: fællessang, F’18 

Bagsidebillede: afsluttende galla, F’18 


