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LEDER
Skrevet af redaktionen

Over det sidste år har redaktionen gennemgået en forandring, hvor tre er-
farne og dygtige redaktører overrakte stafetten til fem knap så erfarne, men 
yderst ambitiøse efterfølgere. Vi har fået en god oplæring af Søren, Jeppe og 
Andreas og håber, at du som læser vil tage godt imod dette samt de mange 
kommende blade.

IHS har påvirket mange mennesker gennem årene, og mange mennesker har 
påvirket IHS. Et af de helt særlige er Anker Tarpgaard, der desværre gik bort i 
starten af året. For at ære hans minde bringer vi i dette elevskrift et mindeord 
skrevet af lærer på skolen og ven af Anker, Kenneth Pedersen.

En anden stor personlighed, der siden afslutningen af sit ophold i F’98 har 
bidraget meget til IHS’ elevforening, er vores tidligere formand Peter Sonne,

der om nogen har skrevet IHS-historie med sine mange og vilde sportspræstati-
oner. Hans historie kan du læse mere om i dette blad. 

Det er ikke kun sportspræsentationerne, vi hylder i dette elevskrift. Vi bringer 
også et portræt af IHS’ helt eget musikgeni Adam Lasthein, der i december må-
ned vandt Årets Musikpris uddelt af Sønderborgs Musikråd. Stort tillykke til 
Adam fra os i redaktionen. 

Læs også om de tre vindere af Else Petersens legat ved sidste elevmøde og bliv 
klogere på, hvad det vil sige at være ”bæst”, og hvilken rolle de spiller for IHS. 

Til sidst skal der lyde en stor tak fra alle os i redaktionen til alle jer, der er med 
til at gøre IHS Elevforening til Danmarks bedste elevforening. 
Rigtig god læselyst. 

Ane Mette Plagborg
Mail: anemetteplagborg@gmail.com
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Liv Borum Schöps 
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Sofie Louise Aagaard Laursen 
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Rundt om hjørnet lurer længere og lysere dage, og med forårets kom-
men følger som altid det årlige elevmøde, som du med dette elevskrift 
inviteres til. Det er en begivenhed, som jeg med glæde ser frem til, lige 
så snart det forgange er slut. Det er med god grund, for det er en fan-
tastisk weekend, hvor der i vid udstrækning er rum til at være fysisk, 
lade sig begejstre og til at blive bevæget. Man mærker så tydeligt fæl-
lesskabet blomstre på tværs af elevforeningens mange medlemmer 
strækkende sig fra årgang 1952 frem til i dag.

I skrivende stund har vores elevforening 697 medlemmer. Et tal der 
tidligere både har været større og betydeligt mindre. Det er med stor 
tilfredshed, at jeg skriver det nuværende antal af medlemmer af elev-
foreningen, da det i år var det første succesfulde år med vores nye 
medlemshåndteringssystem Conventus. I 2018 gik der 14 automati-
ske betalinger igennem 1. januar - i indeværende år gik 615 betalin-
ger igennem, mens de restende blev indhentet af de flittige Conven-
tus-ansvarlige. 

Lad så det være det for nu med de mange tal. Såvel som man kan have 
et godt eller mindre godt boldøje, kan man også have et mindre godt 
taløje, hvilket er gældende i mit tilfælde. Men jeg gør mit aboslut yp-
perste for at holde tungen lige i munden, når vi både i elevforeningens 
samt skolens bestyrelse håndterer tal, og heldigvis står jeg ikke alene 
med at kigge på regnearkene. Elevforeningens bestyrelse består af 
utrolig kompetente kræfter. Nogle er allerede knivskarpe indenfor et 
specifikt område, og andre engagerer sig enormt og bliver knivskarpe. 
Et godt eksempel er persondataloven, som bestyrelsen har lagt rigtig 

FORMANDSBERETNING
Af Amalie Gram Andersen 

mange timer i at regne ud og komme til bunds i, da vi desværre møder 
en del modstand her. Vi skal naturligvis varetage vores medlemmers 
data med størst mulig varsomhed, men netop dette giver også udfor-
dringer i forhold til at måtte holde på oplysninger og f.eks. kunne kon-
takte jubilarer til elevmødet. Det er frustrerende, men der arbejdes 
hele tiden på at finde på løsninger og nye veje. I bestyrelsen håber vi,  
at du vil hjælpe os og huske at invitere din årgang til elevmødet.

I tredje weekend af marts mødtes repræsentantskabet til endnu en 
god weekend på IHS, hvor vi troppede fuldtalligt op med 50 repræ-
sentanter, som er det maksimale antal, de fysiske rammer tillader. Re-
præsentantskabsweekenden i marts var den anden, jeg stod i spidsen 
for. Det første år af mit formandskab er snart gået, og weekenden var 
for mig opløftende og bekræftede mig i, hvad jeg allerede vidste: at 
Idrætshøjskolens Elevforening Sønderborg er en drøm af en forening 
at være formand for. Stille og roligt forsøger jeg at sætte mit eget præg 
på måden, vores forening kører på, og weekenden var derfor opbygget 
lidt anderledes end tidligere. Der var nye initiativer, som resulterede i 
inspirerende diskussioner og nye tiltag. 

Jeg mærker en stor energi i bestyrelsen og i repræsentantskabet, der 
afspejler en lige så stor energi hos vores medlemmer. Lad mig her 
fremhæve den hidtil største kredsfest, nemlig dette års vestkredsfest, 
hvor Aarhus-kredsen kunne byde 270 medlemmer på springcenter, 
middag og festligheder. Eller 1. torsdag arrangementet i Aarhus i 
november, hvor 110 medlemmer mødte op til sang og klaverspil ved 
IHS-lærer Adam Lasthein. Aarhus blev også den første kreds, hvor vi 

forsøgte os med at medlemmer fremfor at få deres elevskrift tilsendt 
med posten, kunne komme forbi og afhente det over et slag bingo i 
december. Jeg kan også fremhæve en højhellig søndag i hallen i Kø-
benhavn, hvor 30 dukkede op til volleyball og fællesspisning. Eller 
den genopståede skitur hvor 67 snetossede IHS’ere kørte rundt i Les 
Arcs i Frankrig.

Der er et unægteligt stort engagement at spore i vores forening, og det 
er giver da om noget en mod på fortsætte med de gode traditioner, og 
samtidig turde kigge efter nye veje og måder. 

OPFORDRING TIL SKULDERKLAP
Afslutningsvis vil jeg minde om et vigtigt indslag til det kommende 
elevmøde: overrækkelsen af Else Petersens Idrætslegat til tre modta-
gere. Legatet overrækkes til en person, der har været særligt aktiv i at 
skabe gode rammer på IHS, og som efter sit ophold fortsat har haft in-
teresse for idrætten og IHS. For at modtage legatet skal personen have 
gennemført et langt kursusophold på Idrætshøjskolen i Sønderborg. 

Det er en helt unik mulighed for, at du og vi kan give et skulderklap til 
nogle af dem, der yder et stort stykke arbejde for fællesskabet. Send 
en mail til amaliegrama@gmail.com med navn på din indstilling og 
begrundelse. 

Rigtig god læselyst med de følgende sider, og så er det med stor glæde, 
at jeg kan skrive: vi ses lige om lidt.
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Anders Mølgaard Jakobsen – F’12
Under sit ophold var Anders en initiativrig og energisk herre, som bi-
drog til fællesskabet og skabte mange smil omkring sig. Han huskes 
særligt for indførelsen af fast morgensang på sin gang. 
Han har været yderst aktiv i repræsentantskabet og i de seneste år i 
bestyrelsen. Han har særligt engageret sig ift. de sociale medier, hjem-
mesiden og medlemshåndtering og har haft afgørende betydning for, 
at vi har fået ny hjemmeside og det nye medlemssystem Conventus. 
Sportsligt er han en ‘allround sportsmand’ og i særdeleshed en in-
karneret beachvolleyspiller, hvor han i dag spiller på eliteniveau og er 
træner i Aarhus Beachvolley Klub.

LEGATMODTAGERE, ELEVMØDET 2018
Morten Aarup – F’11 og E’11
På sit ophold var Morten et samlingspunkt og en, der altid gik forrest. 
Som teambuilder var han særligt god til at sørge for, at alle var med. 
Senere hen har han sat sit præg som hjælper på familiekurser og som 
kaptajn for det berygtede fodboldhold FCL. 

Efter IHS har han ydet et stort stykke arbejde i elevforeningen og taget 
et stort ansvar som formand i vestkredsen med den perfekte blanding 
af fantastisk humor og seriøsitet. Det var under hans formandskab, at 
der blev holdt vestkredsfest for over 200 mennesker. 
Sidenhen en plads i bestyrelsen og desuden næstformand. Morten 
har i høj grad bidraget med velargumenterede perspektiver og gode 
overvejelser i diverse diskussioner.

Lise Fræhr – F’06 og E’06 
Lise var på sine ophold meget initiativrig og satte ofte aktiviteter i 
gang. Som gang-formand bidrog hun til fællessang, og generelt var 
hun kendt for at være inkluderende.

Siden IHS har hun været aktiv i vestkredsen bl.a. som formand. Det 
udviklede sig til en bestyrelsesplads og dernæst en titel som formand 
for elevforeningen. Hun var kendt for sit skarpe blik og evne til at 
analysere situationer, finde løsninger, havde utrolig godt styr på ved-
tægterne og var god til at relatere disse til eventuelle udfordringer i 
elevforeningen. 
I hele seks år var hun formand og i alt aktiv i repræsentantskabet i 10 
år. Som person er hun åben og imødekommende, hvilket gjorde, at 
nye reppere altid følte sig velkommen. 

Magnus Høvsgaard blev i efteråret 2018 valgt som årgangsrepræsen-
tant. “Selvfølgelig”, fristes man til at sige, for Magnus er indbegrebet 
af IHS højskoleånd og fællessang. Ja, han skrev faktisk sin helt egen 
sang ‘IHS i hjertet’. 

Den hjertelige Magnus har siden 1997 slået sine rødder i Odense, hvor 
han gennem sin ungdom har brugt mange timer i de turkisfarvede 
svømmebassiner. Magnus vandt som årgangssvømmer DM i holdkap 
fem gange, men i midten af gymnasiet valgte han at gøre en ende på sin 
svømmekarriere. Da han havde droppet et efterskoleophold på grund 
af sin svømning, drømte han nu om at tage på højskole. Og man må 
sige, at Magnus fik sin revanche på IHS med to lange ophold, Afrikarej-
se og familiekursus i bagagen. 
Når man spørger ind til, hvad Magnus sætter pris på ved menneskerne 
på IHS, er svaret klart: ”At være blandt folk, der kan få mig til at grine, 
og det kan de på IHS.” Han tilføjer: ”Igennem et år på højskole, når 
man at opleve en masse ting. Man rejser rundt, laver forskellige ting og 
skaber minder og i den grad venner for livet. Man er sammen med fan-
tastiske venner hver eneste dag, og de er hver dag med til at bekræfte, at 
det at tage på højskole er det helt rigtige.” 

Når det kommer til oplevelser, er der mange at fortælle om, men særligt 
én stikker ud som noget specielt: den sidste dag på skolen. ”Når man 
sidder der i foredragssalen velvidende om, at det er ens sidste dag på 
skolen, så oplever man, hvor stort et fællesskab, man har været en del 
af. Og hvor meget det faktisk har betydet for én selv. Det kan godt være, 
at det er hårdt, men det er samtidig flot at være der og opleve folk blive 
rørt over at være en del af IHS. 
IHS er i hjertet, og det vil det altid være, og jeg vil til hver en tid gøre 
det igen.” Nu følger der en tid efter IHS, og den har Magnus allerede 

ÅRGANGSREPRÆSENTANT, E’18: 
MAGNUS HØVSGAARD

tekst / H
elle H

eide, F’10 og E’10  

tekst / Esben Vestergaard N
ielsen, E’17 &

 F’18

taget hul på. ”Jeg er pt. i gang med at tjene en masse penge, så jeg til 
sommer kan komme til Aarhus og læse til fysioterapeut.” Derudover 
fortæller Magnus, at han sammen med nogle venner gør sig tanker om 
et IHS-kollektiv i Aarhus.

Magnus ser frem til at komme ind i elevforeningen, og se hvad den kan 
byde på. ”Jeg glæder mig til at blive en del af elevforeningsmotoren og 
bidrage med det, jeg kan og står for. Det kunne blandt andet være at 
få fremmet kendskabet til elevforeningen hos dem, som endnu ikke 
er startet på IHS. Jeg hører tit fra tidligere elever, at man først oplever, 
hvor stort IHS er, når man komme ud på den anden side. Det er noget, 
jeg glæder mig til for alvor at opleve og være en del af.”

Velkommen til Magnus!
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Det er ikke uden stolthed, jeg skriver, at IHS klarer sig super 
godt. Jeg synes i al beskedenhed, at vi evner både at forny os, 
tænke i nye fag, blive mere skarpe på vores røde tråd og fast-
holde vores fokus på fællesskabet - fundamentet for vores sam-
menhold og eksistens. 

Vores cocktail med lange ophold, korte ophold og ikke-stats-
støttede aktiviteter holder. Det er vigtigt at have tre solide ben 
at stå på, så vi ikke er for sårbare. Pt. er vi 145 elever på skolen 
i foråret 2019, vores golfkurser og familiekurser er ved at være 
”udsolgt”, og gymnasier samt virksomheder efterspørger akti-
viteter på IHS, hvilket er dejligt. 
Det er svært ikke at være glad i låget. Min opfattelse er, at der 
også bliver kigget vores vej fra andre højskoler, hvilket må be-
tyde, at vi gør noget rigtigt.

”Man kan godt efterligne os, men ikke måden vi gør det på”
Netop måden og stemningen, vi kan skabe på IHS, er unik. 
Uanset om det er på de lange ophold eller på korte kurser, hvor 
tidligere elever sætter deres tydelige IHS-præg. En stemning 
som vi også formåede at sætte, da hele IHS så Sønderjyske 
mod Ribe/Esbjerg i håndboldligaen. En hel sektion gyngede, 
og selv TV2’s eksperter lagde mærke til stemningen, der blev 
skabt. Sådanne øjeblikke skaber stjernestunder, hvor jeg tager 
mig selv i at være pavestolt.

ET IHS I FORTSAT FREMGANG

Vigtigt er det, at vi ikke blive selvfede og lader stå til, men fort-
sætter med at arbejde benhårdt for hele tiden at forbedre os. 
Vi skal gøre os umage i hver undervisning og fortsat stræbe 
efter at gøre timerne legende, inspirerende og endda eksperi-
menterende. At danne unge som gamle og at give noget fra os 
såvel som at tage imod ligger os meget på sinde. Jeg opfatter, 
at alle ansatte på IHS gør sig umage i hvert samvær og enhver 
kontekst, hvilket har en afgørende betydning for stemningen 
og miljøet - den særlige IHS-ånd. Vi er rollemodeller, der giver 
vores elever og kursister nogen eller noget, de kan spejle sig i.

IHS’ faciliteter skal løbende holdes ajour. Faciliteterne er med 
de mange elever meget i brug, hvilket i positiv forstand ”slider”. 
Derfor betyder det meget, at vi har fået et nyt gulv i frihedshal-
len og ikke mindst, at vores hæderkronede svømmehal er ”up 
and running” igen. Her skal lyde en stor tak til vores dedikere-

Forstander Michael Willemars ord
de pedeller, der vedholdende har fulgt svømmehalsprojektet 
til dørs.

Vi nærmer os et elevmøde, hvor jeg igen ser frem til at se man-
ge tidligere elever. Elevmødet er et statement på det sammen-
hold, der er noget helt særligt - på tværs af alle årgange. Jeg 
glæder mig.

Farvel til en rigtig højskole- og hædersmand
2019 blev også året, hvor en helt særlig personlighed gik bort 
og nu funkler som en klar og lysende stjerne over os. Anker 
Tarpgaard har i en menneskealder sat sit helt særlige præg på 
IHS. Han har berørt og beriget et utal af mennesker. 

Anker var indbefattet af et rigtigt højskolemenneske med hjer-
tet på det rette sted, for hvem samtalen, fællesskabet og den 
enkelte elev/kursists ve og vel var afgørende. Ankers omsorgs-
fuldhed og overskud vil være savnet. Anker - vi savner dig. 
Æret være Ankers minde og mange tanker til en stærk og vær-
diladet familie. 

Jeg vil afslutningsvis gentage, hvad jeg har sagt utallige gange 
men ikke kan siges nok. IHS’ elevforening - I er spitzenklasse. 
Danmarks absolut største, bedste og aktive elevforening. I gør 
en kæmpe forskel og herfra skal lyde en ydmyg og respektfuld 
tak.

Jeg glæder mig til, at vi snart ses.

Det er svært ikke at 
være glad i låget. 

Min opfattelse er, at 
der også bliver kigget 

vores vej fra andre 
højskoler, hvilket må 

betyde, at vi gør noget 
rigtigt.
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I 1991 opfandt Anker sommerkurset ”Dans”, der senere kom 
til at hedde ”Sommerdans”. Der var ikke tale om en stor suc-
ces det første år, da der kun var 29 deltagere. Deltagerantallet 
voksede dog stødt og roligt gennem årene, og efter Anker var 
i ugebladet ”Alt for damerne” i foråret 2000 eksploderede in-
teressen. 
Sommerdans lever stadig i bedste velgående, og i den kom-
mende sommer regner vi med at blive 140 deltagere plus et 
stort team af undervisere og hjælpere.  

Anker var idérig, vedholdende, ordholdende og i det hele taget 
et rigtig godt menneske. 

Han var præget af en solid vestjysk opdragelse fra hjemmet i 
Vedersø og tog endvidere på sin helt egen dannelsesrejse gen-
nem flere funktioner ved landbruget, Læreruddannelsen ved 

Den frie Lærerskole i Ollerup og videreuddannelse ved DHL 
(Danmarks Højskole for Legemsøvelser).

Ankers ånd lever videre på IHS blandt elever og ansatte, på 
IHS Sommerdans, på Påsketango, på Linedance-kurset, på 
Historiekurset, på Motion & Kultur-kurset og i alle de utroligt 
mange andre ting, Anker gennem tiderne har sat gang i.   

Anker sov efter lang tids sygdom stille in 27. januar og blev bi-
sat fra Mariekirken i Sønderborg lørdag den 2. februar. Efter 
bisættelsen blev der afholdt en flot mindehøjtidelighed på IHS 
med smukke taler og sange. Et værdigt farvel til en mand, der 
har betydet meget for IHS.

Tak for dansen Anker T. og for alt det, du har givet. 
Det er forbilledligt og inspirerende.

MINDEORD OM ANKER TARPGAARD

Anker Steen Tarpgaard blev ansat på IHS i sommeren 1975 og 
har således været en del af højskolen i over 40 år. Anker har 
undervist i rigtig mange fag herunder gymnastik, politik, svøm-
ning, litteratur, surf, lederuddannelse, dans og meget mere. 
Skrevet af lærer på skolen og ven af Anker, Kenneth Pedersen. 

Anker med sin yngeste af tre børn, 
datteren Laura. 
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2018 skulle blive året, hvor IHS’ mest rytmiske menneske og lærer, 
Adam Lasthein, på flotteste vis modtog den ene af to musikpriser 
fra Sønderborg Musikråd for hans forrygende indsats som musi-
kalsk ildsjæl i Sønderborg. Men hvordan formår Adam altid at tryl-
lebinde os i sangens og musikkens univers? Et muligt svar herpå vil 
jeg ydmygt forsøge at komme med. 

Sjældent har man set en så beskeden mand med så store kvaliteter. 
Han er en klassisk lærertype på IHS; han kan alt. Men så kan han lige 
lidt mere til. Når våddragten er hængt til tørre og MTB’en sat i skuret 
udfoldes en anden side. Siddende ved klaveret i foredragssalen, dybt 
koncentreret og samtidig beundringsværdig ubesværet, finder man 
ham ofte. Adam. 
Hver gang et nyt elevhold igen kommer anstigende, præsenteres de 
for højskolesangbogens skjulte sangskatte, akkompagneret og for-
midlet gennem det finasta klaverspil jag vet og nogensinde har hørt. 

Hans klaverspil er en morgengave af de større. Når man lytter efter, 
så åbenbares en ny dimension af sangen. Når man snakker om solen, 
så kan ingen for eksempel spille Noget om Helte som Adam. Hele ni 
lange vers og alligevel er det som at gå ind i et musikalsk eventyr, hvor 
hvert vers indeholder en drejning, finte eller overraskelse. 5. vers ind-
ledes med ”Gulerødder kan hun trække op af jordens automat”, hvor-
til en perfekt glissando (gliden fra en tone til en anden, hvor alle mel-
lemliggende toner berøres undervejs) formidabelt foregriber næste 
linje: ”hvor de står i rad og række.” Man bliver nysgerrig, opmærksom, 
forglemmer sig i sangen og pludselig er ni vers sunget. Hans musik 
går fra mol imod dur, over forstanden og lige ind i hjertet.

Hans lyd, virke og musik er som sagt også kendt uden for IHS’ gule 
vægge. Derfor modtog Adam den 4. december 2018 Sønderborg Mu-
sikpris. 
I begrundelsen skriver bestyrelsen i musikrådet: ”Valget faldt på 
Adam grundet den flotte motivation, vi fik tilsendt - den beskriver et 
passioneret, fantastisk og musikalsk menneske, der sørger for alt fra 
morgensamlinger, korundervisning, events bl.a. på Sønderborghus, 
jazzklubben og Stafet for Livet - der samtidig sørger for, at de forskel-
lige elever blomstrer og genfinder glæden ved musikken!” 

Dertil kan tilføjes, at eleverne ikke blot finder eller genfinder glæden 
ved musikken, nej, de fastholder den også lang tid efter. Dette kan 
blandt andet ses, når over 100 gamle IHS-elever gladeligt tropper op 
til et 1. torsdagsarrangement i Aarhus, da programmet står på ”Fælles-
sang med Adam”. Elever på tværs af årgange synger nostalgisk med, 
når Adam sidder ved klaveret og spiller alle (ja alle) de ønskede sange 
i højskolesangbogen. 

Med musikprisen følger en gave á 15.000 kroner. 15.000 er også cirka 
antallet af stjernestunder, Adam har givet os til diverse morgensam-
linger, elevmøder, aftensang osv. Vi er vokset som mennesker, når 
Adams musik har vugget os til ro, og for det og meget mere skal der 
lyde en stor tak fra elevforeningen. 
Vi har kun én sol, og vi har også kun én som Adam Lasthein. Stort 
tillykke, Adam!

KLAVERGENI OG NU MUSIKPRISVINDER
tekst / A

strid M
ousten, E’14 og F’15

Adam Lasthein Poulsen til overrækkelsen af  Sønderborgs 
Musikpris, d. 4. december 2018.

Adam Lasthein Poulsen sammen med forstander Michael 
Willamar samt lærer på IHS Peter Lindum
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ELEVFORENINGENS ØSTKREDS

160 km øst fra Århus, blomstrer elev-
foreningen i fuldt flora, med en masse 
skarpe arrangement. Hvor der fuld 
knald på hyggen og aktivitetsniveauet.
Det disker op med alt fra chili con carne 
og volley til croquis.

ELEVFORENINGEN I ODENSE

I hjemlandet for brunneren og H.C.A, 
bliver  der os hygget igennem, med mas-
se forskellige aktiviteter som golf, bow-
ling og håndbolddhyggeaften  
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Jeg råbte og bandede, da jeg så jer nede ved vandet. 
Han stak hånden frem, og du tog den uden skam. 
Han ledte dig afsted, og du fulgte frivilligt med. Det 
kunne være en tilfældig ting, så jeg slog det hen. Je-
res forhold har eskaleret i al hemmelighed, og jeg er 
blevet degraderet, imens jeg har ladet som ingenting. 
Jeg ved ikke, hvornår det reelt begynder, afsløringen 
kom med fundet af sorte hår i dine sofahynder.

Tager med det samme en konfrontation, for synes 
jeg har masser af ammunition. Jeg lægger ud med 
at sige, at han er klam, og at du ikke skal se ham. 
Så løfter jeg selvsikkert hagen og fortæller, hvad jeg 
har fundet i sofaen. Derefter går vores forhold op i 
røgen, for du forsøger ikke engang at stikke mig en 
løgn. 

I er tættere, end jeg troede, og jeg tabte både kæben 
og hovedet, da du fortalte, at I har set hinanden si-
den fastelavn, og at du har givet ham et kælenavn. 

Det er åbenbart seriøst, at han er ved din side, og I 
har allerede set hinanden skide. Du siger, vores ven-
skab ikke behøver ende, og jeg bare skal lære ham at 
kende. Vi aftaler at give det et forsøg, og jeg kommer 
på besøg. Du lover at gøre rent, skifte lagen og fjerne 
hans efterladenskab. Hvorfor er det nu et problem? 
Fordi det klør mellem mine ben, og jeg tror, han har 
smittet mig med eksem.
Et par uger går. Jeg smører creme på mine inderlår 
og slikker mine mentale sår. Jeg modtager en snap-
chat, hvor du kalder ham for din skat, imens I kæler 
foran et fjernsyn, og du viser slet ikke hensyn. 

En dag tager jeg mig sammen og banker på døren 
– i det samme udbryder jeg højt ”for søren”. Som 
om mit humør ikke allerede var helt sort, nu har 
jeg også trådt i en lort. Imens jeg trækker sålen over 
græsset, mærker jeg for alvor presset. Med ét åbner 
du døren til entreen, og jeg indser, at min velforbe-
redte ankomst er totalt fejlslagen. 

FRIENDZONE
Af Tobias Bang, lærer på IHS

Din nye ven stormer ud imod mig og starter med det 
samme en underlig leg. Han kommer helt tæt hen og 
savler på mit bukseben. Du beder ham falde ned og 
virker tilfreds med, at han ikke bed og i stedet udstrå-
ler al den kærlighed. Det bliver dog lidt i overkanten, 
da jeg går ind og sætter mig på stolekanten. Han be-
gynder at parre sig med mit venstre ben og forsøger at 
slikke mine sten. Jeg kigger febrilsk på mit ur og siger, 
det ikke duer. Flygter tilbage i entreen, imens jeg sku-
ler ondt og kigger rundt. Var ellers sikker på, jeg kom 
med to, men nu mangler jeg min ene sko. Den sko, 
der tidligere blev smurt ind i ”chokoladekage”, var 
den eneste, der var tilbage. 

Jeg er ligeglad med, at han er klog og fin og har lige 
været i bad, men spillemand – skulle der være lidt 
ekstra plads deroppe, så bliver jeg glad. Det her hun-
degalskab bliver næppe et tæt venskab, men uanset 
hvad vil jeg kæmpe - for at blive gode venner med 
Djembe.

For min bedste ven – det er Steffen Lemming.
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KOLLEKTIVERNE EFTER IHS
Dette er anden del af  en artikelserie om IHS-kollektiverne.

Med det samme jeg træder ind af døren, bliver jeg mødt af en stem-
ning af varme og hygge. Rigmor vimser rundt i lejligheden og har 
brygget morgenens første kande kaffe. AC står i træningstøj og er på 
vej ud på dagens løbetur, men har lige akkurat tid til en kop kaffe og 
en sludder. Fra det ene af de fire værelser vælter Tue ud i svedigt fod-
boldtøj, og med et kækt smil på læben bliver jeg mødt af et “Hva’ så 
mussi?”. I køkkenet står Rasmus ved tavlen og opdaterer kollektivets 
backgammon-regnskab, hvor de tre resterende ‘rummer’ altid står til 
at skylde Tue øl - i øjeblikket ligger AC i front med færrest tabte spil. 

Vi skruer for en stund tiden tilbage til efteråret 2016 og bogruppen 2. 
Nord på IHS, hvor de fire mødte hinanden og hurtigt blev meget tætte. 
Som det så ofte sker på IHS, fremlagde Rigmor ideen om at starte et 
kollektiv for AC på den 6. tissetur til en IHS-fest. Derfra var der ikke 
nogen tvivl, og de var alle fire med på ideen om at bo sammen, når de 
alle skulle til Aarhus og studere efter IHS’ trygge rammer.
Tilbage i kollektivet spørger jeg, hvad det bedste er ved at bo sammen, 
og AC svarer: “Man bliver altid mødt af et smil og de bedste venner, 
når man kommer hjem efter en lang dag. På mange måder er vi en lille 
familie.” De andre tre nikker genkendende, og Rasmus tilføjer: “Dine 
roomies venner er også tit dine egne højskolevenner, og derfor ser du 
også alle dine IHS-venner meget oftere.” 
“Og så er vi det perfekte antal til Partners,” udbryder Tue. Lige netop 
Partners og andre brætspil fylder meget på TP. Alle gæster er tvunget 
til at lære ‘Tue-reglerne’ til Partners, og der går næppe en aften, uden 
der har været mindst ét brætspil på bordet. Faktisk gik det en aften så 
vildt for sig til et spil Partners, at underboen kom op og bankede på, 

De fire kollektivister til indflytterfest  
Tue, AC, Rigmor, Rasmus 

3. Backgammon-regnskabet i køkkenet

fordi den brølende sejrsdans kunne høres lidt for tydeligt nedenun-
der. Hvem der vandt spillet, får jeg ikke klart svar på, men mon ikke 
der bliver taget revanche inden længe?

Da jeg spørger, hvad det sværeste er ved at bo sammen, bliver der 
straks mere stille, indtil Rasmus svarer, “Umiddelbart ingenting,” og 
kigger lidt spørgende rundt på de andre. 
“Altså, der er altid uorden i opvaskemaskinen - det bliver aldrig stillet 
på den rigtige måde,” siger Rigmor. “Og så er der altid mega mange 
sko og jakker i gangen, der roder,” tilføjer hun.
“Ja, pigerne er altid lidt efter os med rengøring,” sukker Tue. På ægte 
IHS-manér afholder kollektivet også bogruppemøder en gang om 
måneden. Her bliver alle de praktiske detaljer diskuteret samtidig 
med deres ventilrunde”, hvor hver enkel har mulighed for lige at 
komme ud med de ting, der går dem på. Mødet afsluttes altid med 
en omgang Partners, hvor næste handyman-lejlighedsprojekt bliver 
sat på højkant. 

Af andre traditioner kan nævnes søndagsbrunch: “En af de bedste 
traditioner er søndagsbrunch,” fortæller AC. “Om det er dagen efter 
en vestkredsfest, fødselsdag, nytår eller andet, så er det blevet en tra-
dition, at alle vore nærmeste samles på TP til brunch - og der er altid 
plads til én mere i vores lille IHS-familie.”

Hvor længe IHS-familien skal blive boende på Tietgens Plads, er der 
ingen, der ved, og Tue afslutter med: “Lige nu har vi ingen slutdato på, 
men vi nyder bare at bo sammen, så længe det varer.” 

Middag for venner på kollektivet på Tiegten plads
 

Den klassiske ”højskolebunke”
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ELEVFORENINGENS VESTKREDS

Det har været stor opbakning til de for-
skellige første torsdag i måndeden ar-
rangementer der blev afholdt. selv ikke 
blæst og regn kan holde folk tilbage.

Vestkredsfesten var os et kæmpe hit, 270 
danseglæde gæst var med, hvor temaet 
var Throwbackparty.

PÅ FERIE MED IHS - 40 ÅR I TRÆK
tekst / Jeppe A

ndersen F’06 &
 E’06

En gruppe på ca. 10 tidligere IHS-elever, deres mænd, koner og børn 
har igennem de sidste ca. 40 år holdt en uges ferie sammen hver som-
mer. Ja, du hørte rigtigt, en uges ferie hver sommer i 40 år. Enhver, 
der har forsøgt at samle sine tidligere højskolevenner bare en enkelt 
aften, ved, hvor svært dette projekt kan være. Så hvordan kan en grup-
pe IHS’ere på den størrelse bibeholde et så stærkt og konsekvent sam-
menhold i så lang tid? Måske får du svaret her. Her kommer al fald hi-
storien om en usædvanlig stærk og bemærkelsesværdig IHS-tradition.

Gulvet var dækket af liggeunderlag 
Det er lidt svært at huske, hvordan det hele startede. Ja, det startede 
jo på IHS, det er klart, men hvordan startede traditionen, der nu er 
ca. 40 år gammel? Det har Dorthe Sørensen og Hans Erik Larsen lidt 
svært ved at huske her på en hyggelig grå eftermiddag i februar på 
indre Frederiksberg. Begge er de dog sikre på, at det startede sidst i 
1970’erne, nogle år efter de sluttede på IHS, der dengang hed Vinter-
skolen 1974/75. Der var ca. 10 IHS’ere plus deres vedhæng, altså ca. 20 
i alt, der troppede op til en forlænget weekend i et lille sommerhus 
i Toftum bjerge ved Struer. Dorthe fortæller, at hele stuegulvet var 
belagt med liggeunderlag om natten, og det var noget af et forhin-
dringsløb, hvis man skulle på toilet i de tidlige timer. Ingen af dem 
viste dengang, at de var ved at starte en tradition, og et venskab der 
ville vare ved resten af livet. 
 Hvert år en ny ø… eller noget andet 
Dorthe, hendes mand Bjarne og Hans Erik har indvilget i at fortælle 

lidt om denne ekstraordinære IHS-historie, hvori der stadig, hele 45 
år efter de første øl blev drukket på IHS, skrives et nyt kapitel hvert år. 
Det vil sige, at der hvert år faktisk skrives to nye kapitler.  
For denne gruppe tidligere IHS’ere mødes ikke bare én, men to gan-
ge årligt. Først til en traditionsrig påskefrokost skærtorsdag hos Jens i 
Herning, og i sommerferien er der så taget mere tid ud af kalenderen, 
hvor gruppen mødes til en uges ferie. Som regel foregår turene i Dan-
mark, men der har også været nogle afstikkere sydpå. 
Hans Erik har medbragt en liste over IHS-ferierne de sidste 40 år, og 
denne tæller en del danske ø’er, hvilket i en periode var et tema for 
den årlige tur. Her var det bl.a. Møn, Livø, Falster, Bornholm, Fanø, og 
Samsø. Derudover var der ture til Lidoen i Italien, Kroatien, Ungarn 
og op til flere ture til Spanien. 

Dette års tur går til Stevns Klint og er med sengepladser og ”rigtige” 
værelser til alle. Sådan var det ikke i starten. ”Vi er blevet mere luksu-



22 23

riøse med tiden”, siger Hans Erik og fortæller om dengang, hvor der 
bare var et enkelt sommerhus med begrænset plads og resten måtte 
campere i haven.  
 
Påske i Herning 
Hver skærtorsdag mødes hele slænget i Herning hos Jens. ”Det er 
ligesom det bedste sted for os at mødes af helt praktiske grund. Vi 
er nogle stykker fra Nordjylland, et par fra Esbjerg og andre steder i 
Jylland og så nogle fra København også.”  fortæller Dorthe. Først får 
de den traditionsrige påskefrokost, derefter en tur på det lokale værts-
hus Murphy’s pub - de er jo tidligere IHS’ere. Dernæst går turen hjem 
igen, hvor der laves hjemmelavede pizzaer, snakkes videre, og ver-
denssituationen bliver fikset. Det skulle gruppen efter sigende være 
gode til, altså at snakke og fikse verdenssituationen, forsikrer Dorthe, 
Bjarne og Hans Erik mig. 
 
Plads til alle ønsker 
Der har aldrig været en madplan på sommerferierne. Ikke engang 
midt i 90’erne hvor alle børnene også var med. ”Der har ligesom altid 
været nogle, der ville lave mad, eller køre mange kilometer væk for at 
hente frisk fisk eller nye kartofler.”  fortæller Dorthe. Der har faktisk 
ikke været planer eller skemaer for ret meget på turene. Nogle dage 
tager en gruppe ud og spiller tennis, mens andre er i den nærliggende 
by for at se på butikker. Turenes indhold har således altid været meget 
lystpræget, og hver deltager har kunnet forme turen efter egne ønsker. 
Dog mødes gruppen omkring måltiderne om morgenen og aftenen. 
Disse bliver næsten altid spist ”hjemme”, altså i sommerhuset, på 
lejrskolen eller hvad nu gruppen residerer i. ”Det er for mange men-
nesker at gå ud at spise, og desuden har vi det så hyggeligt, når vi kan 

spise, larme, grine, og diskutere, som vi har lyst til.” fortæller Hans 
Erik. Da gruppen altid har bestået af så mange, har der altid været 
nogen at ”lege” med, lige meget hvad man havde lyst til.   
 
Stadig minder og lærdom fra IHS 
Selvom IHS efterhånden ikke fylder meget, når gruppen mødes, så 
kan Hans Erik og Dorthe sagtens finde nogle gode minder frem. Ved 
de årlige sammenkomster er der altid et par af de gamle historier, der 
må på bordet. De fortæller bl.a. om to jægersoldater fra deres ophold, 
som efter en noget skepsis start endte med at knuselske IHS og høj-
skoleverdenen. Hans Erik fortæller om, hvordan han for første gang 
rigtigt mødte jyder og om de fordomme, han som københavner havde 
om dem. Han fortæller endvidere om, hvordan det netop er noget af 
det, han sætter mest pris på i disse mange år efter. At man ved at møde 
og lære anderledes mennesker at kende, bliver varsom over for for-
domme og det at sætte folk i bås. Det viser sig jo, at lige meget om ved-
kommende er fra Hvide Sande eller Stenbroen i København, snakker 
med en anden dialekt, eller stemmer på et andet parti, så har de noget 
at byde på og er i grunden gode og dejlige mennesker.  
 
Altid med ”plus en” 
Siden den første tur sidst i 70’erne har disse IHS-ferier og sammen-
komster altid været med ”plus en”. Det var der aldrig diskussion om, 
og det har således udvidet kredsen af de ca. 10-15 tidligere IHS’ere til 
ca. 20-30 personer, efterhånden som der kom børn til. Derfor er det 
også helt naturligt, at Bjarne, som ikke har gået på IHS, sidder med 
ved bordet. IHS er på den måde ikke det fælles referencepunkt for 
alle, men udgangspunktet for at gruppen overhovedet er samlet. Der 
tales således ikke så meget om tiden på IHS mere. For det første er det 

kun halvdelen, der har en fortid på IHS, for det andet er det efterhån-
den mange år siden, og for det tredje er gruppen blevet en institution 
i sig selv med egen historie og referenceramme. Og ligger der ikke en 
stor skønhed i netop dette? At højskoler som IHS kan være med til at 
sætte projektor og venskaber i søen, som efterfølgende forgrener sig 
og står på egne ben. At den fysiske højskole og dét, at mennesker mø-
des dér, varer ved langt efter, at højskoleopholdet er slut, og kontakten 
til højskolen er væk.  
 
Når gruppen igen mødes skærtorsdag i Herning og senere til sommer-
ferie ved Stevns klint, føjes der således endnu et kapitel til en histo-
rie, som har sit udspring på IHS tilbage i 1970’erne. Det er tydeligt, at 
Dorthe og Bjarne fra Hjørring og Hans Erik fra København glæder sig 
til at mødes med Mie fra Roskilde, Hanna og Lars fra Bornholm, Su-
sanne og Peer fra Esbjerg, Inge og Svend, Jan og Maibrit fra Herning, 
Ole fra Århus, Karen fra Hjørring, Stig fra København, Allan og Vivi 
fra Nyborg og Søren fra Sæby. Disse er menneskerne, der udgør denne 
unikke gruppe og tradition. Nogen af dem har gået på IHS, andre har 
ikke, og det betyder ikke så meget længere. 

Nu er de bare en gruppe gode venner, der vil hinanden, og i over 40 år 
har prioriteret hinandens selskab en hel uge hver sommer og mere til. 
Det er smukt og vigtigt at prioritere tid med sine venner, også selvom 
man lærte dem kende for over 40 år siden. 
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Den 25. januar satte en bus fuld af spændte skientusiaster kurs mod Alperne. 
Elevforeningens årlige skitur, som I år har set en helt fantastisk tilslutning, 
skulle til at løbe af stablen.

Sidste år var vi 15 af sted til Bad Gastein, men i år havde hele 67 valgt at nyde 
sneen sammen med gamle højskolevenner- og veninder. I bussen blev der hur-
tigt tændt for semifinalen i håndbold og skruet op for højskolehyggen med 
gamle røverhistorier og opfindsomme quizzer. Heldigvis fik det den over 1500 
km lange tur mod Les Arcs i Frankrig til at føles lidt kortere.

I Alperne stod dagene på verdensklasse skiløb med et vejr, der både bød på 
sol og nyfalden puddersne. De fleste dage startede med et par timers under-
visning, så man kunne blive en lidt bedre skiløber eller en mere steezy snow-
boarder. Når dagen gik på hæld, mødtes vi på l’Arpette til dans på bordene 
– iført skistøvler naturligvis –  til en ordentlig omgang apres ski. Så gik det 
ellers hjem til hotellet, hvor vi havde fuldpension og kunne spise sammen ved 
langborde og på den måde høre, hvad de andre havde lavet af tossestreger på 
eller uden for pisten. Om aftenen var de altid opfindsomme IHS’ere klar på 
fællesaftener, der bød på spil, sjove historier fra pisten, en festaften med dans 
og løjer, og selvfølgelig en fænomenal VM-afslutning, hvor sejrsrusen ingen 
ende ville tage. 

Skituren har favnet utroligt bredt. Med årgange fra 2010 til 2018 har man vir-
kelig fået lært en masse nye IHS’ere at kende. Hold fast, hvor vi glæder os til 
næste år. 

Skal du med?

ELEVFORENINGEN TILBAGE I SNEEN

tekst / H
olger C

lausen, F’15 &
 E’15
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KLASSISK, SVENSK MARATHON-JERNMAND

Peter Sonne var elev på IHS i E’97 og F’98. Han var efterfølgende 
aktiv i elevforeningens bestyrelse, inden han blev valgt som for-
mand for elevforeningen i 2004 og besad denne post indtil 2010. 
Jeg er blevet bedt om at skrive et portræt af Peter Sonne, hans store 
interesse for maratonløb, og hvad det kan føre med sig.

Maj 2003: marathon i København. Mit første maraton og Peter Sonnes 
maraton nr. 2. 
Februar 2019: i dag står mit maratonbarometer forsat på 1, mens Pe-
ter Sonnes i skrivende stund er steget til 137 gennemførte maratonløb. 
Sonnes maratonudfoldelser er fordelt over hele verden gerne kombi-
neret med ekstra dage lagt ind til sightseeing, mad og vin. Jeg er sikker 
på, at et medlemskab af eventyrernes klub er indenfor rækkevidde og 
synes i den forbindelse, at det udover de 24 timers obligatoriske op-
hold er et fint tvist at kunne tilføje et flueben i alle de lande, som man 
har besøgt. 

Én ting har været kendetegnende for Peter i alle de maratonløb, han 
har gennemført: IHS har været med hele vejen i form af en IHS løbe-
trøje med Dannebrog på maven. Og selv om han med sin ikke ubety-
delige højde oftest er til at få øje på i mængden af løbere, varmer det 
jo altid at se det velkendte logo som en del af signatur-påklædningen.
Jeg har haft fornøjelsen af at følge med i Sonnes maratonløb over åre-
ne, og højdepunktet var uden sammenligning at få lov at være med 
ved hans maraton #100 i Sevilla i februar 2016. Ganske vist på side-
linjen, men hvilken oplevelse! Der var ikke mange omkring  Support 

Team Sonne, der IKKE blev gjort opmærksom på, at han var i færd 
med en præstation af de mere bemærkelsesværdige. 

Selv var han bestemt meget stolt over at nå denne milepæl, men det 
forholder sig jo ikke anderledes med Peter Sonne end, at når ét mål er 
nået, så må det afløses af et nyt – dog uden at droppe maratonløbene. 
Træningen skal jo holdes vedlige! Der gik således ikke lang tid efter 
Sevilla, før målet for år 2017 var sat: gennemførsel af En Svensk Klassi-
ker, der indbefatter Vasaløbet (90 km på ski), Vättern rundt (300km på 
cykel), 3 km svømning i åbent vand og 30 km terrænløb – alt gennem-
ført indenfor 12 måneder. Målet blev nået og tilmed i selskab med en 
anden IHS’er, Claus Jordan. 

Og nej, det stopper ikke her. Næste oplagte mål måtte således være 
en ironman. Som sagt, Sonne gjort: den 19. august 2018 klokken ufor-
skammet tidligt gik starten til KMD Ironman i Amager Strandpark, og 
13t 10m 57s senere krydsede han målstregen. Brugt og træt, men i fin 
stil, og han kan nu også kalde sig Ironman. Det bliver efterhånden en 
lang titel: Klassisk, svensk maraton-jernman.

Jeg er sikker på, at titlen nok skal blive længere, og at Peter har sat sig 
nye mål. Om det er nye discipliner, 200 eller 500 maratonløb vides 
ikke. Uanset hvad er det svært at finde ord, der i tilstrækkeligt omfang 
kan dække de ovenfor beskrevne præstationer. Så jeg vil nøjes med ét 
enkelt: respekt - og masser af den. 

Af Nanna Iversen, vinterskolen 93/94
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Dejlig udsigt til morgenmaden

Når man starter som bæst på IHS, har man typisk haft to højskole-
ophold. Tårerne er derfor kun lige tørret, før man står på skolen 
igen - nu bare på den anden side af settet, som ansat. Men hvad 
laver man egentlig som bæst? Hænger man ud i gangkøkkenerne 
med eleverne? Hvad gør man, hvis man ser et par ølflasker på et 
værelse? Og går man stadig til IHS-fester? Det vil vi kaste lys over i 
dette lille skriv.

Siden bæst-konceptet blev opfundet i januar 2017, har vi fået stillet 
spørgsmålet en del gange – hvad er et bæst? For dem, som ikke ken-
der betegnelsen, så opstår kombinationen, hvis du putter TB (Team 
Builder) og SE (Sport & Event) i en pose, ryster lidt og wupti - så har vi 
”BEST”, som på godt sønderjysk bare udtales ”bæst”. 

Arbejdet som bæst
Arbejdet kan opdeles i to kategorier: 1. Marketing og 2. Event. Mar-
ketingsdelen består i at passe skolens sociale medier, tage billeder, 
producere videoer, opsætte annoncer, lave brochurer, tage på messer 
og bistå udviklingen af højskolens marketingsstrategi. Eventdelen be-
står i at planlægge og afholde arrangementer på IHS - fra store team-
building-events for virksomheder til mindre arrangementer for gym-
nasieklasser. En stor del af arbejdet handler også om at få IHS til at 
fungere som en helhed og hjælpe til, hvor der er brug for det. Det kan 
være alt fra at sidde livredder for ”onsdagssvømmerne” til at hjælpe 
Henning ved grillen på en sommerdag med fuldt hus. 

Plads til nytænkning
Vi endte begge med at blive længere på IHS end først ventet, og moti

vationen bag har været fantastiske kollegaer, fede omgivelser og mu-
ligheden for at være med til at give IHS-oplevelsen videre til andre. På 
IHS er der samtidig plads til nytænkning, som har resulteret i tiltag 
som infomøder, ”Tour-de-Island”-marketingsture, og Rigtige Mænd 
Løbet på IHS. Derudover er det daglige arbejdsmiljø fedt, for der AL-
TID er nogen, der griber ens skøre ideer - det er altså ikke noget, der 
sker hvor som helst.

De ansattes fællesskab eller elevernes fællesskab
Det sværeste i den første tid som bæst, var at finde den rette sociale 
hylde som ansat. Pludselig var lærerne ikke vores lærere længere, men 
derimod vores kolleger, som vi nu skulle arbejde sammen med. De 
nye fortsættere havde vi selv gået på ophold med, og dem kendte vi 
derfor rigtig godt. Så hvem sætter man sig lige ved siden af til frokost? 
Synes de nye elever mon, at det er fedt, at en af de ansatte pludselig 
chiller i deres gangkøkken? Med tiden blev de nye rammer egentlig 
meget naturlige at agere i, og i virkeligheden har det aldrig været et 
enten-eller-valg.

Hvad har vi taget med videre?
Som bæster har vi fået en masse spektakulære oplevelser, nye kompe-
tencer, gode erfaringer og tætte relationer til vores kolleger. Foruden 
det vi personligt har taget med videre, er det også fantastisk at have 
bidraget til at sprede budskabet om, hvad IHS kan og på den måde bi-
drage til skolens fremtidige succes. Vi kommer nok aldrig til at slippe 
IHS helt – og gudskelov for det.

HVAD ER ET BÆST?
tekst / M

ichael Thorbøll K
ristensen (bæ
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“Marketing & Event hygge til brunch, Bæst’erne og David Lautrup

Galla F’18 
venstre: Mikkel, Skipper, David, Helena, Michael

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

Årgangsrepræsentant, efterår 2019:
Magnus Høvsgaard
Enighedsvej 37 
5000 Odense C
Tlf: 20862111
magnushoevsgaard@hotmail.dk

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

Else Petersens Idrætslegat 
Indstillinger til sendes til: 

amaliegrama@gmail.com.

Læs mere om specifikationer 
i formandsbretningen. 

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.

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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Bagsidebillede: skitur 2019, med 67 Elevforeningsmedlemmer 
Forsidebillede: dag på vandet, elevholdet E’18


