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LEDER

Skrevet af redaktionen

Midt i en turbulent tid hvor ingenting er sikkert andet end, at alt er usikkert.
Midt i aflysninger og udskydelse. Midt i uvished, utålmodighed og utallige online begivenheder. Midt i sådanne tider er der ting, som holder ved og er, som
det plejer. For nu er det blevet efterår og det nyeste elevskrift er i din hånd.
Dette elevskrift er, som alt andet i 2020, præget af Corona. Da landet lukkede
ned, blev der tænkt kreative tanker i elevforeningen, hvilket har mundet ud
i talrige virtuelle arrangementer, som har samlet elevforeningen på tværs af
landet. Nedlukningen har sat en stopper for mange ting, men har også givet
tid og plads til noget, mange tidligere højskoleelever savner i deres daglig dag:
en fællessang. En gensynsglæde, der varmer. I dette efterårsblad kan du blive
klogere på fællessang i en corona-præget tid sammen Kenneth P.
En anden ting, som gik virtuelt, blev vores alles elevmøde. Frihedshallen blev
udskiftet med egne stuer, og egne evner måtte gøre det ud for Pias festmåltid.

Ane Mette Plagborg

Men selv med anderledes rammer blev elevmødet afholdt på fineste virtuelle
vis. Du kan kigge tilbage på en aften med IHS-ånd her i bladet.
Anderledes rammer blev der også sat for forårets elevhold. Efter et op- og afbrudt højskoleophold fik IHS’erne lov til at vende tilbage til Als og gøre deres
indtog endnu engang – dog med corona-restriktioner. Hør i bladet, hvordan
foråret har foldet sig ud, og hvilket tanker man som lærer og elev har gjort sig
på IHS.
Nye spirer slår sine folder – en kending på IHS-grund: ‘Spikeball’ gør sit indtog på den nationale scene. Læs mere her i bladet om den nye dreng i klassen.
Vi håber, dette blad giver jer en fornemmelse af, at IHS-ånden lever videre på
bedste vis, og at den vises i nye og spændende afskygninger. Sammenholdet
i vores elevforening er stærkt og unikt, og det kan virus ikke ændre på. God
læselyst.

Ane Bille Jensen

Mail: anemetteplagborg@gmail.com

Mail: ane.bille@hotmail.com

Ida Marie Holmegaard Rønnenfelt

Margrete Hjuler Lund

Mail: idamhr@hotmail.com

Anna Boholm Andreasen

Mail: baltehjulu@live.dk

Rigmor Ungermand

Mail: annaboholm@gmail.com

Mail: rigmor.ungermand@hotmail.com

Fie Bach Nieslen

Grafiker:
Frederik Wissing Callesen

Mail: fiebachnielsen@gmail.com

Mail: frederik.wissing@hotmail.com
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NÅR DET UNORMALE ER DET NORMALE
Forstander Michael Willemars ord

Et meget underligt år 2020 indtil videre, og alt peger på det fortsætter. En uforudset pandemi har ramt verden og dermed helt
ind i de danske stuer og højskoler.
Ord som samfundssind og ”være sammen på afstand” har været
på manges læber. En regering, der konsekvent lukkede Danmark ned og millioner og atter millioner, der har rullet ud til
de nødslidte i samfundet – store som små – og et Danmark, der
forsøger at finde nye og foranderlige veje i disse corona-tider, så
samfundsmaskinen kan komme på hjul igen.
På mange måder er vi mennesker forandringsparate. Havde vi
forventet mundbind, afstande og naturligt afspritning før, under
og efter spisning og aktiviteter? Nej vel… Men ikke desto mindre
tilpasser vi os. Vi kan dog diskutere, om vi tilpasser os nok. Områder som fællesskab, nærhed, intimitet og samhørighed er på
spil. Kan vi, trods disse forandringer finde veje?
Rigets tilstand
Når jeg starter en anelse højtravende og taler om samfundssind,
forandringsparathed, tilpasninger og ikke mindst nærhed og
samhørighed, skyldes det, at alle disse faktorer dagligt direkte
eller indirekte rammer/påvirker vores lille IHS-samfund. IHS er
på mange måder en mini kopi af samfundet.
Fra den ene dag til den anden blev IHS medio marts sat på
standby. Alle elever blev sendt hjem på ubestemt tid med en
dags varsel. “Pak en taske, vi ses forhåbentlig snart”.
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Noget af en forandring for både elever og ansatte. En ny hverdag så dagens lys. Lønkompensationspakker, højskolepuljer,
tvunget fri, holde kontakt til vores elever via kreative og anderledes tiltag online – halløj for en forandring.
Lisbeth, Henning Villesen og undertegnede var de ”eneste” på
arbejde, resten tvunget fri. Dog havde en lærer, en uge af gangen, online social kontakt, hvor madlavning, løbeture, brætspil,
skolemøder, kontaktgruppemøder m.m. var på det alsidige program.
To og en halv måned uden elever, men med hjernegymnastik
for at ”beregne” konsekvenserne af Covid-19.
Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget.
De online mediers indtog. Hvor var det fantastisk at så mange
deltog og sang med på vores højskoleaftener. Elevmødet 2020
blev jo desværre aflyst, men trods alt var det dejligt, at så mange
var med online. Endnu engang viste Danmarks bedste elevforening sig fra sin stærke side. Masser af online aktiviteter og engagement. Tak skal I ha’. I er uvurderlige.
Lad mig slå fast: IHS er solide. Vi mister selvsagt en del indtægter, som vi ikke kan få dækket af diverse puljer, men det skal
understreges, at højskolerne er blevet behandlet meget reelt og
flot af det politiske Danmark. Tak for det.
Vi fik langt om længe eleverne tilbage og havde trods forandringer fire rigtig gode uger (vi tilføjede en ekstra uge). Sommerkurserne blev gennemført med stor indlevelse og indsats fra både
ansatte og kursister. Kulturministeriet var forbi i uge 31 og var
heldigvis meget godt tilfreds med, hvordan IHS håndterer corona-retningslinjerne.

Kæmpe efterspørgsel
Jeg har aldrig oplevet en sådan efterspørgsel på IHS. Vi har i
skrivende stund alt udsolgt til foråret 2021 (med ca. 100 på venteliste). Efteråret 2020 har der været en enorm efterspørgsel på
– ganske overvældende. Vi har måtte anbefale en masse unge
mennesker til andre højskoler. Vi skal ikke hvile på laurbærrene, men vi må selvfølgelig godt nyde det
”Hvad gør vi nu - lille du”
Vi gør alt, hvad vi kan for at efterleve de givne corona-retningslinjer seriøst og med fast hånd – og samtidig være forstående for
vores elevers tarv, ønsker og behov – en til tider yderst vanskelig balance at finde. At skabe højskole med fællesskab, nærvær
og intimitet – uden at mødes på tværs er en vanskelig opgave,
men vi gør os umage. Vores evne til at italesætte ”hvorfor” er
afgørende.
Jeg synes, vi er kommet fremragende i gang med de mange efterårselever. Vi er i primærgrupper af 20-30 stk., som må være
tættere sammen. Eleverne spiller godt med, viser forståelse og
indsigt. Super vigtigt. Vores ansatte på IHS yder en fantastisk
indsats. Jeg er stolt af den arbejdsmoral og det engagement, der
udspiller sig.
Med vilje, engagement og fællesskab overkommer vi det hele.
Pas godt på jer selv derude – håber vi ses til et mere normalt
2021 med elevmøde, REP-møde osv.
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FORMANDSBERETNING
Af Amalie Gram Andersen

Det synes næsten overflødigt at nævne, men også kunstigt ikke
at italesætte: de seneste seks måneder har været mærkelige.
Nogle mærkelige måneder for alle og alt, og vores forening er
ingen undtagelse.
I den sidste weekend i august blev vores årlige generalforsamling afholdt. Også denne bar tydelig karakter af, at tiderne lige
for øjeblikket er særlige. Normalvis ville generalforsamlingen
have fundet sted i begyndelsen af maj, og den ville have fundet
sted på IHS. I stedet blev 2020’s udgave af generalforsamlingen
afholdt i Odense, nærmere præcist under en hvid teltdug i et lejet telt, opslået på græsplænerne uden for Dalum Hallerne, lige
mellem beachvolley- og tennisbaner. Klapstole var slået ud og
placeret forsvarligt med god afstand til hinanden, og hele generalforsamlingen blev, mere eller mindre vellykket, live-streamet
via elevforeningens facebookside. Luften var tyk af den genkaldelige duft af håndsprit, men stemningen var høj, og det vanlige
engagement var præcis lige så stort, som havde vi været samlet i
foredragssalen på IHS.
Den anderledes afholdelse af elevforeningens generalforsamling har betydet lidt mere planlægningsarbejde for bestyrelsen, for repræsentantskabet, men også for medlemmerne. Der
skal lyde en enorm tak til alle medlemmer, der har kæmpet sig
igennem et hav af mails og teksttunge opslag på diverse digitale
platforme, og en særlig tak skal lyde til alle de, der fysisk eller
virtuelt deltog i generalforsamlingen lørdag den 29. august 2020.
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I bestyrelsen har vi de seneste måneder mødtes virtuelt adskillige gange og drøftet, hvordan vi som forening generelt skal
forholde os til fysiske arrangementer, udsendelse af forårets
elevskrift, og afholdelse af den årlige generalforsamling. Særligt
sidstnævnte har vi været meget optaget af, da generalforsamlingen, som det står skrevet i vores vedtægter: er foreningens højeste myndighed. Hvor lovene ikke bestemmer andet, afgøres valg
og træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Derfor
er det også ganske væsentligt, hvornår og hvordan generalforsamlingen afholdes.
I foreningens vedtægter står det skrevet, at generalforsamlingen
skal afholdes én gang årligt i forbindelse med elevmødet. Det
betyder altså, at i det øjeblik, at dét ikke kunne lade sig gøre, var
det i strid med vores vedtægter. Om vi afholdte en virtuel generalforsamling eller en fysisk, men i nye rammer, var det også i
strid med vedtægterne. Vi konsulterede os med diverse jurister,
og på baggrund af dét landede vi i bestyrelsen på, at der var og
er tale om “Force Majeure”, hvorfor vi valgte at gennemføre den
fysisk.
Generalforsamlingen forløb rigtig fint; sange blev sunget, regnskab og budget blev gennemgået, og nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt ind.
Forstander Willemar plejer til det årlige elevmøde ikke at
være bleg for at sige: Danmarks største og Danmarks bedste
Elevforening… Det udsagn vil jeg ikke køre gennem et decideret
faktatjek, men noget tyder i hvert fald på, at andre end vores for-

enings egne medlemmer samt lærer og elever på IHS er enige
i, at ‘Idrætshøjskolens Elevforening, Sønderborg’ er en ganske
god elevforening.
Lige som COVID-19 brød ud, og lockdown i Danmark indtrådte,
skulle medlemmer fra elevforeningens bestyrelse have deltaget
i en workshop med landets andre elevforeningsbestyrelser. Da
det arrangement naturligvis blev aflyst, mødtes vi altså ikke og
hørte derfor ikke, hvordan det går med de andre elevforeninger. Men flere gange gennem de sidste to år har jeg fået henvendelser fra bestyrelsesmedlemmer fra andre elevforeninger, der
er interesserede i at høre, hvad vi gør, og hvordan vi gør i vores
forening.
Vores forening er stærk, og den er god. Netop derfor er det også
mere end værd at lægge sig i selen for at opretholde gejsten og
engagementet i vores forening – til trods for fysisk afstand, aflyste arrangementer og andre bump på vejen.
Selvom vores forening i sin fysiske form har ligget meget
stille det sidste halve år, må vi ikke glemme de fantastiske
arrangementer, der fandt sted både inden, under og efter COVID-19-lockdown. I august sidste år blev en fantastisk surftur
afholdt, hvor en flok IHS’ere drog til Portugal. Succesen blev
gentaget i år, dog måtte arrangørerne gentænke deres oprindelige plan om endnu en udenlandsk surftur. Det resulterede i en
tur til Cold Hawaii, også kendt som Klitmøller, hvor 17 IHS’ere
prøvede kræfter med de danske bølger.
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Også den populære skitur fandt i vinters sted igen, hvor turen
gik til Tignes. Særligt nævneværdigt er også et par arrangementer fra Aarhus: I december mødtes 105 IHS’ere til julebingo og
hygge, og til den årlige Vestkredsfest var der 280 deltagere.
Af fremtidige arrangementer kan elevmødet og DGI’s Landsstævne i 2021 nævnes. Elevmødet kan vi ikke andet end krydse
for, der ender med at blive afholdt, mens Landsstævnet i skrivende stund desværre blev aflyst for et par dage siden. Der er jo
ikke meget andet at sige, end at det er drønhamrende ærgerligt,
og selvom vi nu alle har cirka seks måneders øvelse i at føle os
magtesløse ift. aflysninger, så er det ikke en følelse, der bliver
lettere at håndtere trods træning.
Heldigvis har elevforeningen vist hvor flot et sammenhold og
en opbakning, der hersker blandt medlemmerne. Skulle en –
forhåbentlig lille-lille-bitte – COVID-19-lockdown igen blive
aktuel, så kan vi trøste os med, at vi nu har øvelse i at mødes
digitalt. Til trods for fysisk adskillelse har vi kunne nyde godt
af hinanden til virtuelle events som quiz, ‘Jeppe & Monopolet’,
fællesspisning og sågar et virtuelt elevmøde under lockdown.
Jeg bliver stolt helt ind til knoglerne, når jeg gang på gang oplever, hvordan alle, fra arrangører i repræsentantskabet til deltagende medlemmer, engagerer sig helhjertet i at finde på og
bakke op om nye initiativer.
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Følg med på elevforeningens website
www.ihselevforening.dk
samt på Facebook

og Instagram

Hvor vi i stor stil mødes, indtil vi gør det
igen fysisk.

VELKOMST TIL LAURA HAMMER
- Årgangsrepræsentant F’20
Af Rasmus Traczyk F’19 & E’19

Byd hjerteligt velkommen til årgangsrepræsentant for IHS F’20 –
Laura Slot Hammer!
Laura er 22 år og er oprindeligt fra Søborg, lige uden for København.
Laura har med sit kæmpe smil, og nok endnu større humør,
været med til at skabe en fantastisk stemning på IHS, hvilket
har resulteret i, at hun er ekstremt vellidt blandt både elever og
lærere.
Laura har etableret sig som en ægte vandhund og fortæller, at
en søndags sejltur med gode mennesker og snacks har leveret
masser af stjernestunder for hende.
Hvad er dine største oplevelser på IHS og hvorfor?
Dagen, vi kom tilbage på F’20 efter hjemsendelse, var nok
det største. Energien på stranden, da vi alle var samlet, og man
bare kunne mærke, at ALLE ville hinanden og IHS ligeså meget,
som stedet fortjente.

Hvad tager du med dig fra IHS, som har ændret dig personligt?
En masse kærlighed tror jeg. Det er blevet nemmere at tro på sig
selv, når man har mærket, hvordan folk bare har bakket en op
på IHS, uanset hvad man kastede sig ud i af skøre idéer.
Hvad skal du efter IHS, og hvad betyder det for dig, at elevforeningen findes, og at der er en verden af IHS uden for skolen?
Jeg starter studie på CBS til september, og så regner jeg med
at kunne leve videre i højskoleboblen gennem elevforeningen.
Det gør da en verden til forskel, at IHS er så meget mere end
“bare” opholdene på skolen. Tænk, at vi kan få lov til at tage
følelsen med videre – jeg siger bare “ja tak!”.
Yndlingssang?
Lillemand. Hold da OP en
banger! Især, hvis vi havde lidt
travlt til morgensamling, og
sang den i dobbelt tempo. Dét
kunne bare noget.
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FIRE ELEVSKRIFTSKVINDER TAKKER AF
Forrige elevskrift blev det sidste for både Josephine Lykke, Line
Rein, Liv Borum Schöps og Amalie Gram. Disse fire kvinder har
alle fungeret som fast inventar i redaktionen og har nu givet faklen videre til nye kræfter i repræsentantskabet.

har i sin tid i redaktionen arbejdet som grafiker. I den forbindelse har hun brugt mange timer på at nytænke bladets visuelle
udtryk og har ved hvert eneste blad arbejdet med layout og det
endelige design.
Udover deres redaktionsmæssige arbejdsopgaver har alle fire
kvinder leveret velskrevne og interessante artikler til bladet.

Josephine og Line har som redaktører haft centrale roller i idéfasen. De har været ansvarlige for at finde interessante emner
og sammensætte bladets indhold. Liv har som redaktør været
et fast medlem af det hold, der retter korrektur på de færdige
artikler og sætter det sidste punktum i det færdige blad. Amalie

Elevskriftet er et blad med en lang tradition. Men den tradition
føres kun videre, hvis nogle har lyst til at arbejde for det. På vegne af repræsentantskabet og elevforeningen vil vi i redaktionen
gerne takke disse elevskriftslegender for deres hårde arbejde,
kreativitet og engagement.

fra venstre:
Liv Borum Schöps, Josephine Lykke,
Line Katrine Larsen Rein, Amalie Garm Andersen

Af redaktionen (Ane Bille F’17 & E’17)
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ROUNDNET – FRIVILLIG EFTER IHS
af Mads Christensen F’19

Et ophold på IHS er på mange måder fyldestgørende, styrkende og legende undervejs, som ens ophold skrider frem. Man føler sig flyvende,
når sporten er tæt på, fællessangen lyder i sin skønne mangfoldighed,
og ens bedste venner pryder dagligdagen. Bonussen ligger vel sagtens
i, at man igennem sit ophold på Idrætshøjskolen i Sønderborg tilmed
får et kompetencesæt, som fordrer til mere end en almen hverdag.
Sommeren 2020 blev fremspringet for en, for mange, ny sport
– en sport med rod i havespillet, hobbyaktiviteterne og sommerhusturene. Samtidig også en sport, som er i stand til at favne om
en langt bredere skare af sportsfolk. Roundnet er på internationalt plan verdens hurtigst voksende sport, og spænder lige fra
hobbyisten til de professionelle sportsfolk. USA er frontløbere
med store professionelle turneringer og et
voksende elitært miljø ved siden af de hyggelige havestunder.

Roundnet, hvad er det?
Sporten er af mange kendt under navnet SpikeBall,
og er svær at sammenligne med andre sportsgrene selvom regelsættet drager mange paralleller til
Beach volley. Om nettet finder man 2 hold af 2 spillere, som med 3 berøringer pr. hold skal forsøge at få
bolden ned i nettet. Bolden serves i gang, og herefter
kan man frit bevæge sig 360° omkring nettet for at
modtage eller smashe bolden i så svær en vinkel som
muligt. Rammer man kanten af nettet, jorden eller
rører bolden 2 gange i træk får modstanderholdet
point.

Sportens komme i Danmark er i de forgangne år blevet faciliteret af Roundnet Denmark,
som er en forening på nationalt niveau primært bestående af to passionerede ildsjæle –
Rasmus Boddum Bjerge og Morten Bach Engholt. Deres arbejde har gjort det muligt for en
hel perlerække af IHS’ere at tage fat i det frivillige arbejde i opløbet af sportens udvikling
og forme de kompetencer, Idrætshøjskolen
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Sønderborg har givet dem undervejs i deres adspredte ophold.
Roundnet Odense, Roundnet Horsens samt Roundnet
København er alle foreninger skabt med IHS-gener i første
række. Tidligere elever på Idrætshøjskolen i Sønderborg er
repræsenteret i bestyrelser fordelt i mange af landets roundnet foreninger, og mange IHS’ere er aktive deltagere i ugentlig træning på landsplan. IHS Elevforening har vist sig at være
et enestående netværk til udbredelsen af sporten, samt været
springbræt til spil uden for det spirende foreningsmiljø. Sagt
med andre ord er sommerens fremdrift for Roundnet i Danmark stærkt drevet af personligheder og kompetencesæt formet
på IHS. Et kompetencesæt som for mange bunder i lysten til at
dyrke, forme og støtte op omkring idræt i alle dets afskygninger.
”Riget tilhører de aktive,” sagde tidligere forstander, Hans Jørgen Nielsen, i en tid, hvor verden så anderledes ud. Trods det
faktum er ordene mindst lige så relevante i dag som for 25 år
siden. Det frivillige foreningsliv er et af Danmarks mest unikke træk, hvad angår idrætsudøvelse på verdensplan. Det skaber
grobund for langt flere samfundskvaliteter end blot sundheden
ved sporten. Netop dét faktum beviser IHS ved hvert evigt eneste ophold, når idrætten i idrætshøjskolens fantastiske rammer
former venskaber, forhold og kvaliteter langt ud over sporten.
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Malte Klinkby F’19
Formand,
Roundnet Horsens

Mads Christensen F’19
Formand,
Roundnet Odense.

Benjamin Doucette F’16
Bestyrelsesmedlem,
Roundnet Odense.

Jakob Nielsen E’18 & F’19
Bestyrelsesmedlem,
Roundnet København
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ELEV PÅ IHS UNDER CORONA-KRISEN
Af Frederik Thøgersen E’19 & F’20 og lærer på IHS, Tobias Bang

Det er nok ikke den store overraskelse for nogen, at Corona kom
til at spille en stor rolle på forårsopholdet 2020. Faktisk var det
et emne allerede fra første dag, hvor de nye elever ankom. Vi
fortsættere havde valgt at netop ’epidemi’ skulle være temaet
for den typiske IHS-velkomst. Så vi stod og tog imod elever iført
beskyttelsesdragt, visir og mundbind – meget tragikomisk, set i
bakspejlet...

Vi mærkede de første bekymringer omkring Corona, da familiedagen skulle afholdes. Vi skulle nu forholde os til noget meget fjernt for en IHS’er: afstand. Afstand blev en gennemgående
faktor, som gjorde det umådeligt svært at forblive i ”IHS-boblen”. Vi blev nemlig bedt om at forlade skolen. Vi spredtes ud
i landet igen, langt fra vores hjem og hverdag på Frihedsallé 42
i Sønderborg. Det var ikke kun den fysiske afstand, som blev
svær. Hele stemningen og ekstasen over at være havnet blandt
så gode mennesker i form af fantastiske undervisere og livsglade elever kom lige så stille længere og længere væk. Den følelse
af, at alt kunne lykkes, den massive opbakning til ethvert fjollet
projekt, samt det gå-på-mod, som disse ting medfødte, blev fjernere. Og det sværeste ved det hele var, at man ingen anelse havde om, hvornår – hvis overhovedet – disse følelser ville komme
igen. Men efter to og en halv hårde måneder fik vi endelig lov til
at komme hjem.
“Det skal være skidt, for at det kan blive godt”
Denne vending kom virkelig til sin ret de sidste fire uger, vi havde tilbage på skolen. Med et trylleslag kom fællesskab, kærlighed og meget mere tilbage. Det hele blev intensiveret, for alle
var maksimalt motiveret for, at vi sammen skulle få det maksimale ud af hinanden. Vi var som køer, der blev sat på græs
efter alt for lang tid i en gammel stald. Selvom vi blev begrænset
af restriktioner, fik vi som elevflok og skole med kreativitet og
snarrådighed arrangeret events og aktiviteter som f.eks. ‘Silent
Disco’, hvilket blev en kæmpe succes. Det kunne fungere ved,
at Idrætssalen var delt op i felter, hvortil hver familiegruppe
kunne danse sammen, hver for sig. Der blev danset og ’kørt’
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One More Time til den helt store guldmedalje, og alle var for en
stund tilbage til fordums tid.

Mathias Bille lærte både at freestyle-rappe og vaske hænder, så
tiden var ikke helt spildt.

Lærer på IHS under Corona-krisen
Efter nogle intense uger med opstart, skiture og en fantastisk
musical husker jeg, at eleverne fra min kontaktgruppe sagde:
“Nu glæder man sig til den almindelige hverdag på IHS”. Dagen
efter blev landet lukket ned, og eleverne rejste hjem. Den første udmelding var, at vi ville være lukket ned i to uger, så vi besluttede at lave online undervisning for eleverne via Facebook,
Zoom og diverse andre platforme. Det resulterede i en lynkarriere som youtuber, hvor diverse indslag som yoga, workout,
kontaktgruppemøde, morgensamling, bingoaften, madlavning,
trickshot-konkurrence og fællessang foregik online. De lærere,
som ikke var på til at lave online-content, blev hjemsendt, da
hjælpepakkerne var på plads. Mange af os brugte tiden på at undervise hinanden i beachvolley, kitesurf, brætspil og strikning.

”Det unormale er the new black”
Genåbningen var til gengæld rimelig kaotisk, for skolen skulle
pludselig gentænke alle sine rutiner. Samtidig valgte myndighederne at ændre familiegruppestørrelsen fra 20 til otte den
dag, eleverne ankom, så vi skulle pludselig opdele alle kontaktgrupper i to. Vi fulgte Willemars nyeste slogan: ”Det unormale er the new black”, hvilket også bar præg af en lidt for kort
brainstormproces. Det var ikke nemt, men vi lykkedes med at
lave rigtig god højskole under de svære betingelser. Det er en
kæmpe udfordring, når vi normalt bygger fællesskabet op via
kropskontakt, sang, dans, råb og fest. Jeg synes stadig, jeg har
145 krammere til gode, men elevernes tilgang til at få det bedste
ud af den sidste tid var formidabel. Det var så dejligt at se den
tomme skole igen blive fyldt med idræt, liv og IHS-ånd.
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PORTRÆT AF PETER LINDUM
Af Mathias Eithz F’16 & E’16

Opholder du dig ved badebroen på Den Sorte Strand neden
for IHS, vil du tre gange ugentligt over middag kunne møde en
mand, der koncentreret skimmer vandoverfladen for krusninger og skumtoppe. Måske drejer han hovedet fra side til side for
præcist at kunne identificere vindretningen ved hjælp af høresansen, og om sin hals har han mindst fem gule walkie-talkies.
Da ved du, at du har truffet Peter Lindum. Dette korte portræt
indledes selvfølgelig ved vandet, som hver gang inden sejladsundervisningen begynder.
Jeg husker en gang, vi talte om glæden ved vandsport, og Peter
nævnte en form for vendepunkt. Et vendepunkt, hvor han besluttede sig for at ville fordybe sig inden for sportsgrene i det
våde element. På repertoiret står der dykning, lidt windsurf,
kitesurf og naturligvis sejlads. Den maritime interesse og erfaring stammer blandt andet fra Peters tid som styrmand i både
Søværnet og i handelsflåden. Mange tidligere sejladselever kan
nok huske Peter for høj faglighed på vandet, når der trimmes
sejl eller sejles kapsejlads. Desuden også for opretholdelsen af
den særlige seriøsitet omkring faget. Ambitionerne for, hvad
eleverne skal nå, er tårnhøje. Det er nok forklaringen på, hvordan det er muligt, at eleverne på så kort tid kan gå fra landkrabbe til styrmand på en af skolens J-80’ere i en havnemanøvre for
sejl.
Udover at være en fisk i vandet gør Peter det også godt på land.
På det almene felt underviser han i fag som ’Around Politics’ og
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’Livsværdier’, hvor sidstnævnte beskæftiger sig med elevernes
personlige fortællinger og snakke om personlige værdier. Så tøv
ikke med at starte en samtale med Peter – det kan hurtigt blive
meget interessant.
Ikke langt fra højskolen bor Peter sammen med Kirsten og deres
to børn Jonas og Julie. Familien kan ofte træffes på højskolen,
hvor de indgår i IHS-familien til måltider og arrangementer.
Lige præcis en del af IHS-familien må de med rette kunne kaldes, da Peter blev ansat i år 2000, og dermed er en af de mest
erfarne kræfter i lærerstaben. Omgivet af mange lettere flyvske
“I-ere” i lærerstaben (sagt med kærlighed J) bidrager Peter ofte
med det store overblik, de velovervejede synspunkter og sørger
for at bevare forbindelsen til de bagvedliggende værdier. Når
det kommer til spas og løjer, er Peter dog ofte tit first-mover. Her
kan blandt andet nævnes den forførende fortolkning af Santa
Baby iført kvindetøj til galla på efterårsopholdet E16. Eller hans
rå guitarsolo til D-A-D’s Sleepin’ my day away fredag aften til
elevmødet. Eller da han var den første til at fridykke gennem
en snæver klippeåbning i en azur-blå lagune på Kreta-sejlturen.
Til sidst vil jeg bringe et af Peters ofte brugte citater, som typisk
falder på vej ned til vandet, når solen står højt på himlen, og
vindstyrken er 4-5 m/s. Og som vidner om en mand, der elsker
sit arbejde: ”Det her var da ikke til at holde ud, hvis ikke man fik
løn for det”. Naturligvis sagt med et glimt i øjet.
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QUIZ, NATUR OG DILEMMAER

- INTET KAN STOPPE IHS ELEVFORENING

Af Rolf Andersen F’18 & E’18 og Morten Nabild E’13 & F’14

Som den omstillingsparate forening vi er, skulle Covid-19 selvfølgelig ikke afholde os fra at mødes og nyde en masse dejlige
arrangementer med vores elevforening. Så når man ikke må mødes fysisk, måtte man, ligesom resten af verden, mødes online.
Det udmundede sig i en storslået quiz sendt live fra Michael
Thorbølls værelse blot to uger efter at Danmark blev lukket ned
den 11. marts. Med præmier, som gavekort til IHS-merchandise,
cafébesøg og online butikker dukkede over 150 nuværende og
tidligere elever op på livestreamen.

Initiativet med de online arrangementer stoppede dog ikke her,
og i løbet af foråret har det været muligt at deltage i yoga, workouts og fællesspisning. Jeppe Andersen og hans monopol var
også på banen til at håndtere diverse dilemmaer indsendt af
elevforeningens medlemmer. Specielt dilemmaet angående udvælgelsen af ‘Lujersønnernes’ næste kaptajn, og hvordan dette
skulle håndteres fik monopolet sat på en prøve, men som Tobias
Bang sagde: ”Det var dømt til at gå galt, da Morgan blev valgt
som kaptajn!”.
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Da foråret også valgte at vise sig fra sin bedste side, blev elevforeningen sendt ud i Danmarks natur med hashtagget
#GåMedIHS, hvor der blev gået i alt 287 km, hvilket svarer til 1,5
gang rundt om moder-øen Als.
Selvom det hele var nyt, vil vi fra repræsentantskabet gerne sige
tak for den store opbakning trods tekniske udfordringer og mindre gode forbindelser. Intet skal sætte en stopper for IHS Elevforening.
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ET ANDERLEDES ELEVMØDE 2020

Af Helena Jungdal E’16 & F’17 og Mikkel Sørensen F’17 & E’17

Hvorfor?
For mange IHS’ere er et særligt højdepunkt i foråret årets elevmøde. I 2020 skulle det være anderledes. Corona satte en stopper for, at vi som tidligere elever kunne fejre det sted og fællesskab, som er eller har været en stor del af vores liv. Elevmødet
har været afholdt hvert år siden 1953. Da vi, elevmøde-tovholdere, i starten af marts mødtes for at begynde forberedelserne til
elevmødet 2020, havde vi ikke forestillet os et forår uden elevmøde. Da det stod klart for os, at der var en aflysning på vej, blev
vi enige om, at elevmødet alligevel skulle markeres på den ene
eller anden måde.
Hvad gjorde vi?
I samarbejde med andre fra repræsentantskabet snakkede vi
om, hvilke elementer fra elevmødeweekenden der er særlige og
som kunne passe ind i en ramme, hvor vi kunne være sammen,
men hver for sig.
Med inspiration fra Kenneths sangaftener fra april havde vi
rammen for det virtuelle fællesskab, som vi gerne ville skabe.
Men vi følte også, at markeringen af elevmødet krævede mere
end blot fællessang. Noget af det, som er med til at skabe en unik
stemning til elevmødet, er talerne. Skolens forstander og elevforeningens formand formår i fællesskab at skabe perspektiv og
refleksion omkring vores forening og fællesskab. Markeringen
af elevmødet 2020 måtte derfor indeholde disse to taler. En helt
særlig stemning opstod der også under årgangsopråbene, hvor
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følelsen af at være en del af noget større blev mærket af enhver,
som var til stede.
Lørdag d. 2. maj
Dagen startede med en videotale fra elevforeningens formand,
Amalie Gram. I vores oplæg til Amalies tale lagde vi vægt på,
at talen skulle afspejle det forgangne år og de problematikker,
som elevforeningen stod overfor i en corona-tid, hvor det ‘unormale’ var blevet det ‘normale’. Amalie kom blandt andet ind på,
hvordan foreningen i corona-tiden fortsat turde tage nye midler i brug for at komme ud til medlemmerne fx gennem online
quiz- og spilaftener.
Senere på dagen blev det tid til årgangsopråbene. Videoen med
årgangsopråb blev til med hjælp fra mange tidligere IHS’ere. Vi
begyndte i løbet af foråret at tage kontakt til mange forskellige
tidligere årgange for at høre, om de ville deltage i et virtuelt årgangsopråb. Det var der heldigvis mange, der gerne ville og med
redigering fra Katrine Skipper, blev der lavet et årgangsopråb
på en lidt anderledes måde. I indsamlingsprocessen havde vi
kontakt med tidligere elever fra rigtig mange forskellige årgange
– helt tilbage fra årgang 1952 til elevholdet 2020. Under indsamlingen hørte vi mange gode historier om elevmødet, forskellige

årganges traditioner og ikke mindst, hvor meget alle glæder sig
til, at vi igen skal samles til elevmøde. En kæmpe tak skal lyde til
de ophold, som havde lyst til at deltage i årgangsopråbet. Med
hjælp fra jer fik vi mulighed for at markere et af de mest mindeværdige øjeblikke for et elevmøde, og for en stund kunne man
mærke den helt særlige IHS-ånd sprede sig hjemme i stuerne.
Fagre blomst, Mærket for livet og Så længe jeg lever. Willemars
tale var en af aftenens højdepunkter. Her kunne han berette om
et IHS, som på trods af omstændighederne var i god form og
klar til at møde kommende udfordringer i en unormal tid. Som
en af de sidste ting sang Fiona Lassen (elev i F18) på smukkeste
vis Albertes Lyse Nætter. Dette var en rammende afslutning på
en aften, hvor mange så med. I løbet af aftenen så op mod 400
profiler med samtidig, hvoraf mange var samlet om en enkelt
skærm. Kommentarsporet var rygende varmt, idet der i blandt
de 330 kommentarer blev sendt hilsner fra hele Danmark og udlandet til gamle venner og komplimenter til pejsestuen.

Ved aftentid blev det Kenneths tur. I en livestreaming direkte
fra pejsestuen på IHS sad Adam klar ved klaveret og Kenneth
klar som vært for en aften fyldt med fællessang, Willemars
tale og et særligt sangindslag fra Adam og Fiona (F18). Det var
en smuk forårsaften, hvor det helt særlige lys, som kun findes
på IHS, skinnede ind gennem vinduerne og fyldte pejsestuen.
Rundt omkring i Danmark sad flere IHS’ere samlet omkring
skærmene, klar til at synge med på blandt andet En kort en lang,

Elevmødet 2020 blev ikke, som vi havde håbet, men det virtuelle
elevmøde synes vi stadig fangede en del af den ånd, som karakteriserer et ”rigtigt” elevmøde. Vi håber, I nød det. Vi, elevmøde-tovholdere, glæder os utroligt meget til, at vi igen kan samles
på IHS til elevmøde. Forhåbentlig i maj 2021.
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FÆLLESSANG I EN CORONA-TID
Af Kursuschef på IHS, Kenneth Christian Anker Gars

EN NY TID

Stefan Valbjørn, 73/74

Elevmødet tyve tyve
udeblev - uden at lyve.
Det er ej, som det bør være,
men med ”Corona” - desværre.
Vort sammenhold blev ikke helt,
for aflysning gjorde det delt.
Tanker og håb er dog i skred,
snart igen at ku’ være med.
Lyrisk en hilsen med tanker,
om IHS der dog banker.
Men næste år er alle klar,
alt bli’r ”næsten”, som før det var!

Der var ingen, der havde forudset, at verden i 2020 ville blive
ramt af en verdensomspændende pandemi, og der var heller
ingen, der havde forudset, at Danmark i den periode ville blive
ramt af en fællessangsfeber. Men det blev vi. På en forunderlig
måde søgte vi, som de flokdyr vi er, ”tilbage” til fællessangen,
der kunne være en medvirkende faktor til at definere os som levende og meningssøgende mennesker i en speciel situation med
isoleringstanker og skeptiske blikke.
I fællessang giver man noget af sig selv, men man får også en
masse god energi fra dem, man synger med. Når man synger, er
det svært være sur. Man glemmer for en stund smerten i ryggen
og SU-gælden, og så er man ellers bare til stede i nuet i et væld
af toner, tekst og tanker. Efter sangen kan man til tider føle sig
helt lettet, selvom det måske ikke engang var intentionen.
Fællessangen har en underfundig samlende kraft i sig, som vi
kan nyde godt af i vores lille land.
Det er ikke for at være selvfed, men vi har i Danmark en helt
særlig og mangeårig tradition for og med fællessang. Efter den
danske skolelov af 29. juli 1814, hvor alle børn kom i skole blandt
andet for at lære at læse, var der for alvor plantet frø til, at fællessangen nogle år senere kunne begynde at spire.
Den danske sangtradition er, som nævnt, helt unik og noget, vi
kan være stolte af. De seneste ca. 200 år er der blevet sunget i
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skolerne landet over (og endnu længere tilbage i kirkerne), og
selv den dag i dag har fællessangen en plads på skolerne i Danmark. Lad os krydse fingre for, at alle skoler i Danmark påtager
sig forpligtelsen til at kulturbære fællessangen og sangglæden
videre ind i fremtiden.
Lejlighedssangen er i øvrigt en dansk opfattelse. En lejlighedssang kan i vores kultur erstatte eller supplere en tale til en begivenhed; eksempelvis en rund fødselsdag, en konfirmation eller
et bryllup. Når folk fra det store udland kommer til Danmark og
deltager i ovennævnte traditionsrige arrangementer, er det ofte
med måbende ansigter, de følger med i det, der for dem er helt
nyt og lidt mærkeligt, men også ganske sødt. Sangskjuleren er i
øvrigt også en dansk opfindelse.

SÅ SYNG DA DANMARK, LAD HJERTET TALE

I foråret 2020 lavede vi tre gange ”Live højskoleaften” med fællessang fra pejsestuen på IHS.
Man må nok sige, at det blev et tilløbsstykke. Vi var helt overraskede over den enorme tilslutning og var meget glade over de
hundredvis af kommentarer og “good vibes”, der tilfaldt os. Folket ville synge – og det gjorde vi så. Det var fantastisk at mærke
IHS-ånden og den vanvittige gode energi til trods for afstanden.
En stor tak skal lyde til Overpianist Lars Hauerberg, Adam Lasthein, Fiona Lassen og Gergø, der alle var med til at få det hele
til at lykkedes.

HØJSKOLESANGBOGEN

Efter udbruddet af Corona og især efter DR1’s store fredagssucces, ”Fællessang – hver for sig”, der blev sendt første gang 27.
marts 2020, meldte FFD (Folkehøjskolernes Forening i Danmark) at salget af højskolesangbøger var steget markant. På
mange måder lidt spøjst et halvt års tid før den nye højskolesangbog skal til at udkomme – men vigtigst af alt var det et klart
billede på, at folket ville synge. Nysgerrigheden var blevet vakt,
og fællessangen kunne blomstre frit ude i de små hjem.
Medio november 2020 udkommer den nye og 19. udgave af
Højskolesangbogen. Her vil det blive offentliggjort, hvilke nye
sange der kommer med, og hvilke der ryger ud. Sangbogsudvalget har færdiggjort deres arbejde og har valgt de 601 sange, der
skal udgøre den nye Højskolesangbog.
23

150 af dem er nye, og 125 er røget ud i forhold til den 18. udgave.
Allerede nu har udvalget løftet sløret for nogle af de nye sange,
der kommer med. Ni sange blev afsløret søndag den 12. januar
2020 i forbindelse med, at Danmarks Radio lagde op til 12 ½ times fællessang ved arrangementer over hele landet. Det hele
blev sendt direkte på DR2.
Ved siden af Højskolesangbogens kommende 19. udgave bliver
der udgivet en bog, der hedder Sanghåndbogen. Det er en bog,
der indgående beskriver teksten og melodien på den enkelte
sang og i øvrigt bringer perspektiv på samtlige 601 sange.
Højskolesangbogsudvalget, der står for arbejdet med den nye
udgave, har indbudt en række unge sangskrivere og tekstforfattere til at skrive nye sange, der afspejler nutidens samfundsforhold og udfordringer, som forslag til den kommende udgave.
Det vakte stor offentlig opmærksomhed og debat i sommeren
2019, da det blev kendt, at et af de nye forslag var sangen ”Ramadan i København” med tekst og musik af Özcan Ajrulovski, Isam
Bachiri (kendt som Isam B), Anders Greis og Nana Jacobi, der
med sine fem vers beskriver de tidspunkter på døgnet, en muslimsk københavner skal knæle og bede. Blandt andet fandt flere
danske politikere det kontroversielt at indskrive en sang med
et dansk muslimsk udgangspunkt i Højskolesangbogen. Sangb
ogsudvalgets formand, Jørgen Carlsen, udtalte, at sangen havde
et godt potentiale, idet den på en meget poetisk måde beskrev
det skue, man bl.a. kan iagttage en del steder på Nørrebro, hvor
folk under ramadanen er tidligt oppe, fordi de skal sørge for
at spise og drikke, inden solen står op. Sangens fire forfattere
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forklarede tankerne bag sangen i en kronik i Politiken, hvor de
sluttede af med at henvise til sangen «Danskerne findes i mange
modeller» i den eksisterende 18. udgave af højskolesangbogen.
Min egen personlige holdning er, at der selvfølgelig skal være
plads til Isam B’s fredelige ramadansang, som jeg har indsat
herunder. Hvis Højskolesangbogen skal afspejle den tid, den
er udgivet i, kommer det ganske enkelt til at føles underligt,
grænsende til det selvforherligende, hvis vi ikke kan åbne os en
smule for minoriteterne. Kig bare på den nuværende udgaves
nr. 179 ”I’m a photographer”; Den kan sagtens vige pladsen for
ramadan i København.
Her til sidst vil jeg blot igen takke for al den gode energi, der flød
i den virtuelle verden i dagene omkring vores tre live højskoleaftener. Det var i det hele taget meget livgivende.
Jeg glæder mig til (før eller siden) at synge med alle jer gode
nuværende og tidligere elever.
Måske til endnu en højskoleaften på IHS eller til elevmødet i
2021.
På gensyn(g)
// Kenneth P.

RAMADAN I KØBENHAVN
Nymånens skæve smil
lyset på fjerde sal
tegner liv på et gardin
Vækket af fugles tale
lys på lys
brænder i mørkets favn
hånd ved hånd
Ramadan i København
Solen den nær sin top
cyklerne i en strøm
Varmen i byens krop
blikket er fyldt af drøm
lys på lys
kæmper for at finde vej
hånd ved hånd
Ramadan i København
Når skyggerne de er længst
samler vi os igen
ulvetim’ så i seng
I stemmerne er et hjem

lys på lys
tiden der strækker sig
hånd ved hånd
Ramadan i København
Himlen er aftenrød
glasset der fyldes op
dadler og mælk og brød
Glæde i sjæl og krop
lys på lys
tændes i familiens favn
hånd ved hånd
Ramadan i Danmark
Stjernerne kigger ned
Kroppen vender syd øst
panden mod tæppet
ordene der søger trøst
lys på lys
taknem’lighed i hans navn
hånd ved hånd
nu rammer dagen København
Ramadan i Danmark
Ramadan i Danmark
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IHS VANDRETUREN 2020
- HÆRVEJEN

Af Louise Kirkegaard F’15 + E’15

Rygsækkene blev fyldt, og støvlerne spændt, da elevforeningen
for sjette år i træk drog afsted på den årlige vandretur rundt i
Danmarks smukke natur. Turen gik i år til Hærvejen, nærmere
bestemt fra Engesvang til Viborg.
Med udrejseforbud og aflyste sommerferieplaner satsede
vandretursarrangørerne på rekordmange deltagere på årets
vandretur. Dog ville det i stedet vise sig, at vandreturen slog rekord i færrest antal deltagere nogensinde. Fire garvede vandrere brugte fire dage på at tilbagelægge 60 km, lave mad på trangia, bade i søer, spille kort og sove i shelters langs den historiske
vej gennem Midtjylland.
Turen kulminerede på sidste dag, hvor vandreholdet kunne
nyde en velfortjent is på toppen af Dollerup bakker med udsigt
over Hald sø efterfulgt af festmiddag på shelterpladsen, som vanen tro stod på svin-i-treenighed, Irish Coffees og røverhistorier
omkring bålet til langt ud på natten.
Elevforeningen drager afsted på vandretur igen næste år, så
hold øje med Facebook, hvis du ikke vil gå glip af et af sommerens bedste arrangementer.

26

27

28

29

R IB L E R I
H V IS D E T K
E , så sk riv ti l
D IN E F IN G R
ri ve ly-

at du er sk
re da kt io ne n,
ef te r
ti d på ud ki g
st en . V i er al
le ge
ar ly st ti l at
no ge n, de r h
dr es
an
eg ne el le r
sk ri be nt er på
h is to ri er.

H A R D U TA
GET NOGL
E
G O D E B IL L
E D E R . H ar d
u

væ re t ti l et
ar ra n ge m en
ti
fo rb in d el se
m ed IH S o g
kn
ip et s
n o gl e go d e
b il le d er ? S å
se
n
de
d em ti l o s,
o g d et ka n
væ re et af
d in e b il le d
er, d er m ed
i n æ st e
el ev sk ri ft .

EL EV FO RE NI NG

El se Pe te rs en s Id ræ
ts le ga t
In ds til lin ge r se nd es
til :
am al ie gr am a@ gm ai l.c
om
Læ s m er e om sp ec ifi
ka tio ne r
i fo rm an ds be re tn in ge
n.

EN
R E N IN G
E L EV FO
BOOK
PÅ FAC E
p er o g
li ge g ru p

rs k el
r.
in d i d e fo
n ge m en te
M el d d ig
er se ar ra
iv
d
å
p
et
er
at
d
p
b li v o

rhus
- IHS’ere Å
dense
O
i
re
- IHS’e
Aalborg
- IHS’ere i
n
Københav
- IHS’ere i
n
- IHS Halle

30

- Østerbro

EN PÅ
IN STAG RA M
Fø lg os og bl iv
op da te re t
på hv ad de r sk er
i
ele vf or en in ge n
@ IH Se lev fo re ni ng

Formand:
Amalie Gram Andersen
Nørrebrogade 1, 2. sal
2200 København N
Tlf.: 81 74 72 27
amaliegrama@gmail.com
Næstformand:
Anna Eriksen
Grønløkkevej 38 st 6
5000 Odense C
Tlf.: 51 52 64 17
anna-eriksen@hotmail.com
Menige medlemmer:
Helene Nørgård
Bredstedgade 6, 4.tv.
5000 Odense C
Tlf.: 26 36 30 55
helene_noergaard@hotmail.com
Mikkel Sørensen
Vestergade 73, st. 5
8000 Aarhus C
Tlf.: 22 28 46 01
msorensen@gmail.com

Birna Eiríksdóttir
Allégade 78, 1.tv
5000 Odense C
Tlf.: 50 70 14 90
birnaeir@gmail.com
Vest:
Hanne J. Kristiansen
Vindegade 79, 1.th.
5000 Odense
Tlf.: 27 20 58 03
hannejkristiansen@yahoo.dk
Helena Jungdal
Samsøgade 58, st.
8000 Aarhus
Tlf.: 29 29 46 09
Helenajungdal@hotmail.com

Øst:
Sofie Boysen
Reberbanegade 37, 4. th
2300 København S
Tlf.: 51 31 03 50
sofieboysen@hotmail.com

Kasser:
Trine Langæble Petersen
Rued Langgaards Vej 14, 6., 635
2300 København S
Tlf.: 20 96 64 91
ihselev@outlook.dk

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

Årgangsrepræsentant, efterår 2019:
Rasmus Traczyk
Sleppevangen 75
5270 Odense N
Tlf.: 30 13 06 97
rasmustraczyk@hotmail.com

Suppleant:
Jacob Guldborg
Følager 16, 3 .19
2500 Valby
Tlf.: 31 95 50 97
jacob@j-gb.dk

Årgangsrepræsentant, forår 2020:
Laura Slot Hammer
Duevej 44, 4tv
2000 Frederiksberg
Tlf.: 42 22 77 98
laura_slothammer@live.dk
Web- og Conventusansvarlig:
Louise Kirkegaard
Jægersborggade 27, 4. sal
2200 København N
Tlf.: 40 35 33 01
louisekirkegaard94@gmail.com
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Forside & bagside billede: Elevhold f’20
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