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Det lysner udenfor. Fuglene er begyndt at kvidre. Vintergækker og 
erantis er på vej op af jorden. Har du lagt mærke til det? Midt i endnu 
en nedlukning og årets mørkeste sæson kan det være svært at kigge op 
og ud og trække vejret i bund. Så jeg har et forslag til dig. Tag dit elevs-
krift i hånden, lav dig en varm kop og svøb dig måske i et tæppe. Hvis 
vejret er til det, så sæt dig udenfor med lidt sol i ansigtet. Så venter dig 
et hav af gode læseoplevelser lige her i årets første elevskrift.

Tag en tur ned ad IHS-historiens vej, når Ruth Als Hansen fortæller om 
at være elev på IHS’ første højskoleophold. Læs en hjertevarm hyldest 
til en af IHS’ nuværende jernkvinder, lærer Mette Gars. Find spejling, 
genkendelse og måske lidt ro i maven i Lad os tale om ensomhed.
  

Hør, hvordan IHS-ånden kan tages med videre ud i livet efter højskolen, 
når de fire højskolevenner og grundlæggerne af start-up virksomheden 
Choices Matter fortæller om, hvordan de får unge mennesker til at lyk-
kes. Og bliv mindet om, hvorfor du er med i Danmarks bedste elevfor-
ening. For vi er her stadig, også selvom vi ikke kan mødes fysisk. Hold 
skruen i vandet og smilet varmt. Det skal nok blive godt igen. 

Rigtig god læselyst.
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NÅR DET UNORMALE FORBLIVER DET NORMALE
Af forstander, Michael Willemars ord

Måske de mest langtseende havde kunnet forestille sig varig-
heden af coronas indvirkning på verdenssamfundet – helt ind 
i vores allesammens hjem og arbejdspladser. Det er jo super 
træls, men alvorligt. Vores almindelig samfundsmodel bliver 
udfordret – det sociale menneske, der har behov for nærvær og 
samvær, er under pres. Vi har brug for at føle os forbundet til 
nogen og noget. Noget at glæde os over og ikke mindst til. 

Derfor er kunsten at holde fast i sig selv og medvirke til, at sam-
fundet kan åbne op igen på en forsvarlig måde. Finde ”åbninger” 
for fortsat kontakt med de nærmeste – Teams, Facetime, Zoom, 
gåture i det fri med afstand – og ikke mindst glæden ved at se 
frem til, at der er lys for enden af tunnelen. Finde de små glæder, 
stå fortsat tidligt op, gi’ dig selv lidt sjove udfordringer, lær noget 
nyt. Med andre ord sæt dig nogle små daglige mål/handlinger. 
Hjernen skal have lov til at være på arbejde ligesom en muskel.

Jeg kan heldigvis skrive, som jeg skrev sidste gang, at vindene 
blæser højskolernes vej. Der er politisk medvind for vores eksi-
stens, hvilket betyder, at vi bliver kompenseret i nedlukningsti-
den. Både ift. statsstøtte og de øvrige statsstøttede aktiviteter. Det 
er jeg/vi dybt taknemmelige over. De almindelige aktiviteter, der 
ikke er statsstøttet, såsom udlejninger og diverse teamudvik-
lingsforløb (som mange af jer fortsættere kender), kan vi af gode 
grunde ikke gennemføre pt. Disse aktiviteter får vi ikke kompen-
seret, hvilket i det store billede, må siges at være på sin plads. Vi 
skal alle give og løfte den økonomiske byrde her. 

Langt de fleste af IHS’ ansatte er hjemsendte – en del af kom-
pensationspakken. Vi vil meget hellere være på IHS og have ele-
ver, men jeg er igen dybt taknemmelig over, at jeg ikke skal tæn-
ke tunge tanker om corona-afskedigelser – og dermed beholde 
vores dygtige og engagerede medarbejdere. Jeg er meget sikker 
på, at de ansatte også er dybt taknemmelige.

Eleverne får ikke den længde på deres ophold, som de havde 
forventet. Vi kan ikke trylle, men vi vil gøre, hvad vi kan for at 
give dem så meget tilbage, som står i vores magt. Det betyder 
også, eleverne får en uge mere afslutningsvist end først planlagt. 
Herefter starter vi som ”normalt” vores sommerkurser. 

Apropos ugekurser på IHS, så har vi jo selvsagt ingen korte kur-
ser her i foråret på IHS, men ved en god arbejdsindsats og at 
tænke lidt ud af boksen, har vi flyttet kurserne ud på vores lo-
kale Scandic Hotel. Godt for IHS og ikke mindst godt for en af 
Sønderborgs lokale virksomheder, der er under voldsom man-
gel på besøgende. 

Rigtig mange unge mennesker vil på højskole – hurra for det!
Vi har haft store ventelister. Vores efterår 2021 er fuldt booket, og 
foråret 2022 er rigtig godt tilmeldt (snart fuldt booket også). Jeg 
tænker, at der er tre gode grunde til det store ryk-ind på IHS. Vi 
leverer høj kvalitet og engagement med gode indsatsområder, 
de unge kan ikke komme ud og rejse, som de plejer, og der er 
hos de unge et generelt tilvalg af højskoler i samfundet pt.
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Jeg tænker også, at vi som højskole er et stærkt sted at få sine so-
ciale behov dækket ind, vel at mærke på en kvalificeret og inten-
tionel facon – altså under ”ordnede” forhold. Jeg tænker også, 
at vi som højskole skal gøre os umage med at sætte fællesskab i 
perspektiv til individualiteten. Så vi kan bidrage til selvtænken-
de individer med stærke værdier og forståelse for forpligtende 
fællesskab. Så undgår vi de egoistiske ”jeg-har-det-lidt-hårde-
re-end-alle-andre-Dubai-personer”, der meget vel kunne have 
gjort livet surt for samfundet. Med forpligtelser hører rettighe-
der. 

Lisbeth og pedellerne sørger for, at der er liv i IHS, hvor resten 
af skolen er nedlukket. Vinduer bliver skiftet, telefoner bliver ta-
get, og IHS bliver gjort praktisk klar til vores kommende elever. 
Lærerne er på skift en dag på arbejde med det formål at give de 
kommende elever noget at glæde sig til – og holde os ”connec-
ted” med de kommende elever. 

Kære IHS’ere, hold jer ved godt mod, find de små glæder. Hold 
en fortsat god kontakt til hinanden. 

Jeg har med stor glæde set, I laver en masse online arrangemen-
ter sammen. Stærkt, venner!

Vi ses igen på IHS – det bliver fedt.

5
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FORMANDSBERETNING F’21
Af Amalie Gram Andersen forud for generalforsamlingen 2020 snak om, at vi skulle berø-

re foreningens vedtægter til den kommende generalforsamling. 
Men da generalforsamlingen i 2020 jo endte med at blive afholdt 
i en noget anderledes form end vanligt, besluttede vi os i besty-
relsen for ikke at inddrage vedtægterne og eventuelle forslag til 
ændringer. Ingen af os ved jo ganske enkelt ikke om generalfor-
samlingen i år bliver afholdt på IHS i forbindelse med det årlige 
elevmøde i maj, eller om vi må afholde den på anden vis, som 
det også blev tilfældet sidste år. 

Men vi i bestyrelsen synes, at det var på tide at få gjort alvor ud af 
en snak, der har været længe undervejs. Derfor har vi gransket 
vores vedtægter og vil forud for næste generalforsamling ind-
sende forslag til vedtægtsændringer. På nuværende tidspunkt 
står der i §11 således i vores vedtægter: Forslag til vedtægtsæn-
dringer må være formanden i hænde senest to måneder før 

Vores forening er fantastisk dygtig til at samles i det fysiske 
møde og dyrke et fællesskab på tværs af mange årtier og man-
ge elevophold. Når dét på godt tolvte måned ikke kan lade sig 
gøre, så kræver det sin kvinde og mand at holde humøret oppe. 
Et lille år er gået med virtuelle “meet-ups”, og selvom vi alle er 
ved at være godt rutineret i Zoom- og Teams-møder, gør dét at 
mestre øvelsen ikke, at øvelsen nødvendigvis bliver sjov. Men 
elevforeningen knokler ufortrødent videre og holder fanen højt. 
Arrangementer planlægges og afholdes fortsat i stor stil, og det 
er i hvert fald ikke til at mærke på hverken kreativitet i arrange-
menternes indhold eller på opbakning på deltagelse, at vi egent-
lig hellere alle sammen vil mødes fysisk. 

Af mange vellykkede arrangementer kan jeg blandt andet næv-
ne Julebingo, IHS ser VM og Hannes Tombola Talkshow. På 
tegnebrættet er der blandt andet ølsmagning, Kender du typen, 
workouts, foredrag, sangaften med musikalske indslag, Disc 
Golf turnering, så jeg kan kun endnu engang opfordre til at hol-
de øjne og øre åbne på elevforeningens hjemmeside, Facebook 
og Instagram, hvor du kan få nys om de aktuelle arrangementer.

I elevforeningens bestyrelse har vi netop holdt et langt og grun-
digt møde, der omhandlede vores forenings vedtægter. Vedtæg-
terne, som kan læses på elevforeningens hjemmeside, har nogle 
gange være oppe at vende i foredragssalen til den årlige general-
forsamling, ligesom vi internt i bestyrelsen også har haft dem på 
dagsordenen af flere omgange. Egentlig var der allerede sidste år 

Følg med på elevforeningens website:
www.ihselevforening.dk 

Samt på Facebook og Instagram
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generalforsamlingen og udsendes sammen med dagsordenen. 
Vedtægtsændringer kan kun vedtages med mindst 2/3 flertal 
blandt de stemmeberettigede fremmødte. Ethvert medlem af 
elevforeningen kan fremlægge et forslag til vedtægtsændring, 
så længe det er blevet sendt til elevforeningens formand senest 
to måneder inden generalforsamlingen. I bestyrelsen drømmer 
vi om et corona-frit forår og håber derfor på at kunne afholde 
generalforsamling vanen tro på IHS til elevmødet den 7.-9. maj 
2021, hvilket betyder, at eventuelle forslag til vedtægtsændringer 
skal sendes primo marts. 

Elevforeningens ture, danske såvel som internationale er typisk 
et omdrejningspunkt i disse formandsberetninger, og i denne 
udgave er der jo desværre ikke så meget at berette om lige på den 
front. Men jeg ved, at der var stor gejst fra repræsentantskabet til 
at stable en skitur på benene igen i år, så mon ikke, at den årlige 
skitur vender frygtløst tilbage næste år! Derudover har der også 
allerede været tale om surftur og vandretur senere på året. Jeg er 
sikker på, at vi kommer til at bade i lækre fysiske arrangementer 
og ture, så snart det igen kan lade sig gøre. 

Jeg vil runde af med at opfordre til at bakke op om de initiativer 
som medlemmerne af repræsentantskabet løbende disker op 
med. Deltag i de virtuelle begivenheder når du kan, i det om-
fang du kan, og lad os i samlet flok holde begejstringen for elev-
foreningsfællesskabet oppe, indtil vi igen kan dyrke det fysiske 
fællesskab. 

Pas rigtig godt på jer selv og hinanden!
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Med udgangen af 2020 blev en ny årgangsrepræsentant valgt til 
vores elevforening. I denne omgang blev det Louise Langæble, 
der med to ophold i rygsækken hurtigt fik markeret, at hun er 
en IHS’er helt ind i hjertet. Som tidligere genbo til Louise, kan 
jeg da også selv skrive under på, at hendes væsen og ikke mindst 
dertilhørende smittende latter i den grad lægger op til glæde og 
fællesskab. Louises lattermilde person og arbejdsomme tilgang 
bliver helt sikkert noget, vi kan få glæde af i elevforeningen. 
 
Det, at skulle på højskole, kom helt naturligt for Louise, der 
simpelt konstaterer: ”Jeg skulle på højskole, fordi jeg ikke 
kunne lade være.”. Efter et succesfuldt år på efterskole hav-
de tanken om at kunne opleve noget lignende plantet sig, og 
i andet sabbatår blev det til virkelighed, da hun meldte sig 
ind på IHS. ”Findes der noget bedre end et sted, der kom-
binerer sport, venner og fest?” spørger hun kækt, og nej, 
det må vi jo give hende ret i, at der ikke gør for en IHS’er. 

VELKOMMEN TIL LOUISE LANGÆBLE,  
ÅRGANGSREPRÆSENTANT FOR E’20!
Af Laura Hammer, F’20

Udover at tage en plads i elevforeningens bestyrelse med fra høj-
skolen, tager Louise også ”en hel masse kærlighed med.” Fanta-
stiske minder har allerede sat sig fast - hun er mærket for livet, 
om man vil - og ”efter et år på verdens bedste legeplads, er jeg 
blevet fyldt op på kærlighed, minder og venner.” Med al det i 
rygsækken er Louise nu lidt mere klar til at gå mod voksenlivet 
og siger, at hun tager en mere lettet udgave af sig selv med vide-
re. Det er minder om kite-ture, en debut som håndboldspiller 
foran heppekoret ‘Ultras’ og ikke mindst den fantastiske følelse 
af, at hele skolen var ens vennegruppe, der for alvor har hæftet 
sig. Tanken om, at de følelser kan opstå igen gennem elevfor-
eningen, er et kæmpe plus, og yderligere at få lov til at komme 
med indspark og arrangere ting for alle de skønne IHS’ere. 
 
Hvad fremtiden skal byde på, vides endnu ikke, men én ting er 
slået i sten - elevforeningen er blevet en iderig humørbombe 
rigere, og vi kan ikke gøre andet end at byde hende hjerteligt 
velkommen!

Blå bog om Louise Langæble:
• Fra Ringe, snart indtager hun det aarhusianske 
• Opvokset på et gartneri med kødædende planter
• Går under navnet Loui og Longapfel 
• 22 år gammel, 10 af de år er tilbragt på ski (hvis 

man runder op)
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OPSKRIFTER A LA PIA KRÆMER JØRGENSEN

Koldhævet boller i flere dage. 
Ca. 15 stk. 
25 g gær
2 tsk salt
1 spsk rørsukker
2 spsk olie
7 dl koldt vand
3 fintrevet gulerødder
1 L hvedemel
2 dl spelt/ ølandshvedemel
4 dl havregryn

Fremgangsmåde:
Gæren røres ud i vand, salt og sukker, 
olie. 
Kom mel i lidt efter lidt, tilsæt gulerød-
der, rør i ca. 5 min. 
Sættes på køl med låg, f.eks. udenfor, så 
optager den ikke plads i køleskabet. 

Næste morgen:
Tænd ovnen på 210 grader, form boller 
med våde hænder på bagepapir, pensel 
med æg, pynt med f.eks. havregryn, frø. 
Hvil i 10 min, bages i 15 min. 
Dejen kan fint holde sig i 4 dage på køl.

Mandelsmør med solsikkekerner
100 g mandler
100 g solsikkekerner
1 spsk rørsukker
1/2 tsk salt
1 tsk kanel
1 knivspids kardemomme 

Fremgangsmåde:
Rist mandler, solsikkekerner i ovnen ved 
150 grader i 15 min., kommes i foodpro-
cessor og blend med sukker, salt og kryd-
derier indtil cremet, og ½-1 dl smags-
neutral olie i indtil smøren er cremet og 
flydende. Opbevares i glas på køl. 

Smager skønt på grød og bruges i dres-
singer f.eks. med soya. 

Grov grødblandning 
200 g groft havregryn 
200 g fint havregryn 
50 g solsikkekerner 
50 g hørfrø
50 g kokosflager
100 g tørret frugt dadler/ figner

Fremgangsmåde:
Kog 1 dl af grødblandingen med 2 dl 
vand. Smag til med salt og lad stå i 5 min 
under låg. Herefter fjernes det fra var-
men.

Gryn opbevares i en papirspose.

9
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I denne tid, vi befinder os i, kan det føles som om, alting står 
stille. Savnet til hverdagen som vi kender den og ikke mindst til 
IHS i bred forstand med alt dens gode energi vokser i takt med, 
at restriktionerne lader til at vare længere og længere. I en sådan 
tid kan det være svært at få øje på de helt vilde, revolutionerende 
fortællinger. Måske et kig tilbage i tiden kan kaste en god histo-
rie af sig? 

I sommeren 1952 slog Idrætshøjskolen i Sønderborg dørene op 
til det første elevhold nogensinde bestående af i alt 56 piger (året
efter bestod opholdet både af piger og drenge). Blandt en af dem 
var Ruth Als Hansen. I sin lille stue i huset på Præstø sidder Ruth 

med sin lille brune bog fyldt med alle minderne. Ruth fortæller 
altid glædeligt om sin tid på IHS. Hun husker tydeligt indviel-
sen, hvordan de sønderjyske piger var klædt i hvidt, og hvordan 
der var dækket op i spejlsalen til alle gæsterne, som kom for at 
besøge den nye højskole.  

Som barn er Ruth vokset op under krigen og var ikke vant til at 
rejse. Fuld af spænding og med sommerfugle i maven drog hun 
afsted. Selve rejsen til Sønderborg husker Ruth tydeligt: “Først 
med tog til Næstved, videre til Korsør, gå om bord på færgen og 
gå fra færgen og til bus, til Fyn, sejle fra Mommark til Fynshavn - 
Amen det tog en hel dag!”. Efter denne dagsrejse fortæller Ruth, 
hvordan lærerne stod klar til at tage imod dem på stationen og 
hjalp med at transportere deres bagage til skolen. Ruth tog ikke 
hjem til Sjælland i løbet af sit ophold og beskriver i denne sam-

ELEV PÅ DET FØRSTE IHS-OPHOLD  
NOGENSINDE 
Af Anna Boholm Andreasen, F’19 

10
Første gang flaget hejses på IHS.

Eleverne på første ophold, sommeren 1952, ved vindeltrappen. 
Ruth Als Hansen står som nummer tre fra venstre.
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menhæng, hvordan nogle af de andre piger var nødt til at tage 
hjem til familiearrangementer, hvorefter de altid ivrigt spurgte 
ind til, hvad der var sket over weekenden, når de vendte tilbage. 
Den del lader ikke til at have ændret sig.

Tilbageblik 
I dag sidder Ruth og tænker tilbage på alle oplevelserne, hun 
fik i løbet af de bare tre måneder på IHS, som har haft kæmpe 
betydning for resten af hendes liv. 
Den daglige gang på skolen husker Ruth tilbage på som væren-
de meget varierende, og hun husker, at de blev præsenteret for 
mange forskellige idrætsgrene bl.a. inden for atletik. Ellers fyld-
te gymnastik og svømning de praktiske timer, og fag som dansk, 
historie, syning og anatomi var dengang obligatoriske fag. Ruth 
husker også tydeligt de dejlige faciliteter, skolen tilbød, og hun 
fortæller, hvordan der kort efter deres start blev udvidet med 
yderligere en idrætshal og et ro-bassin. 

De historiske omgivelser, som Sønderborg rummer, resultere-
de i et utal af udflugter til Dybbølmølle med madkurv og kaf-
fekande under armen. En anden særlig udflugt står også klart i 
erindringen hos Ruth. Det svenske krigsskib ’Gotland’ lagde til i 
Sønderborg den sommer, og tilsyneladende savnede de svenske 
kadetter lidt kvindeligt selskab. Forstander Søgaard Jørgensen 
(perioden 1951-1967) blev i hvert fald ringet op og spurgt, om de 
kunne få 40 piger ud til bal på skibet. Til det lød svaret: “Enten 
kommer vi alle, ellers kommer der ingen.” Således trak pigerne 
på IHS i sommerkjolerne og var med til bal på skibet, hvor de 
blev modtaget med honnør fra de svenske kadetter. 

Trods denne oplevelse er det dog noget andet, Ruth tænker til-
bage på, da jeg spørger ind til hendes bedste minde fra tiden på 
højskolen. “Årh, det er svært,” siger Ruth. “Okay, hvis du skal 
vælge noget, du særligt mindes,” forsøger jeg. “Så må det være 
turene med Lærer Knudsen.” Det er ikke første gang, jeg taler 
med Ruth, og det er heller ikke første gang ’Lærer Knudsen’ bli-
ver nævnt. Han formåede at blande sig med eleverne på en så-
dan måde, at man havde det godt i hans selskab, men samtidig 
havde man respekt for ham. Med sit særlige væsen og de udflug-
ter Knudsen arrangerede, 
tør det siges, at Ruth blev 
mærket for livet. 

På udflugt med Lærer Knudsen.

Det svenske krigsskib ’Gotland’ har lagt til i Sønderborg.

11
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I slutningen af opholdet holdt forstanderen, Søgaard Jørgensen, 
et oplæg, hvor han takkede eleverne for deres flid og interesse. 
Her beskrev han, hvordan han håbede, at de i løbet af deres tid 
på IHS havde fået noget med videre i rygsækken. Dengang tog 
Ruth sig selv i at tænke “Hvad har jeg fået med?”, men senere 
har hun glædet sig over alle de gode relationer, bekendtskaber 
og ikke mindst fantastiske historier, hun har fra sin tid på IHS. 
Særligt den måde at omgås hinanden, hvor åbenhed, gensidig 
respekt og tolerance er nøgleord. Noget af det mest betydnings-
fulde IHS har givet hende. 

Ruth og Else Petersen
Sammen med Ruth gik også Else Petersen på det første ophold. 
De boede på samme gang lige over for hinanden. Ruth beskri-
ver, at eftersom de ikke var så mange på opholdet, så var alle 
venner med alle, og der blev ikke dannet kliker. Der var ingen 
tvivl om, at Else holdt meget af skolen og besøgte tit stedet i for-
bindelse med ferier. På et tidspunkt var Else den eneste fra det 
første ophold, der stadig trofast kom til elevmøderne. Det kunne 
forstanderen ikke forstå, og da Ruth hørte det, var hun nødt til 
også at komme hvert år. Da fulgtes hende og Else, og de to boede 
også sammen nede på skolen. Som person var Else meget spar-
sommelig. Hun havde en tvillingesøster, som fik et barn. Denne 

Et samlet IHS, Sommeren 1952.
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niece skulle efter sigende have lånt en sum penge af Else, og da 
tilbagebetalingen skulle finde sted, var det blevet forslået om 
ikke lånet kunne være et forskud på Elses arv. Dette har muligvis 
været det, der udløste, at Else valgte, at testamentere sin formue 
til IHS. Hun havde nemlig stor interesse i, at så mange unge som 
muligt kom på højskole, så pengene skulle gives til unge, der 
ikke selv havde råd til at komme på højskole. Der var dog visse 
udfordringer ved denne model, og det blev derfor ændret til, at 
pengene skulle tildeles elever, som havde ydet en særlig indsats 
for skolen, i dag kendt som ’Else Petersens Idrætslegat’.

Venskaber på tværs 
Da det på et tidspunkt kun var Ruth og Else, der troppede op fra 
sommeren ’52, begyndte de at tale med nogle af dem fra årgan-
gene efter. Så kunne Ruth rejse med dem til IHS på en tur, der 
er blevet effektiviseret en smule siden 1952. En af dem, hun rejste 
med, havde hun mødt tilfældigt i en gymnastikforening, hvor 
Ruths datter havde en gymnastiktræner, som dengang pralede 
en smule med at have 10-års jubilæum fra IHS, hvortil Ruths dat-
ter da lige måtte nævne, at hendes mor altså havde 25-års jubi-
læum. På den måde blev Ruths IHS-omgangskreds udvidet, hun 
nød at kunne være sammen med dem, når de besøgte skolen, og 
de tog også initiativ til at lave et gymnastikhold sammen på Syd-
sjælland. Sidst, Ruth var på skolen, var i 2017 til hendes 65-års 
jubilæum. Her stod hun som den eneste op i en fyldt frihedshal, 
da der blev udråbt “sommeren ’52”, hvor hun modtog en hyldest 
uden lige fra en boblende frihedshal og et stort knus fra nuvæ-
rende forstander, Michael Willemar. “Det var stort.” fortæller 
Ruth med lys i øjnene. 

Oplevelsen af, hvordan IHS kan være et fælles samlingspunkt på 
tværs af alder og årgang, tror jeg, mange kan nikke genkendende 
til. Igennem elevforeningens arbejde og den ånd, der er båret 
videre gennem generationer, forstår IHS’ere at lade et højskole-
ophold vare hele livet.

Else Petersen bliver vækket på sin fødselsdag med sang i kongegården.  

13
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LÆRERQUIZ

1. Hvilken IHS-lærer har tidligere haft en hund, der hed  
Burger?  
A.  Jens Meldgaard 
B. Peter Lyø 
C.  Mette Gars 

2. Hvilken IHS-lærer er blevet kørt på date af politiet? 
A.  Peter Lindum 
B.  Jeppe Kloster 
C.  Jeppe Andersen 

3. Hvilken IHS-lærer har under ‘selfie-tagning’, fået sit hår 
spist af en ged i Østrig? 
A.  Marianne Müller 
B.  Nanna Blankschön 
C.  Laura Andresen 

4. Hvilken IHS-lærer har haft 10 minutters taletid sammen 
med Kronprinsen?  
A.  Michael Willemar 
B.  Peter Lyø 
C.  Rasmus Møller Nielsen 

5. Hvilken IHS-lærer kom før sin gallafest i gymnasiet til at 
forveksle aftersun med selvbruner?  
A. Steffen Lemming 
B. Marie Kanstrup 
C. Søren Eskildsen 

6. Hvilke to IHS-lærere har gået i børnehave sammen? 
A. Jens Meldgaard og Jeppe Andersen 
B. Steffen Lemming og Tobias Bang 
C.  Nanna Blankschön og Marianne Müller 

7. Hvilken IHS-lærer har haft dreadlocks som teenager?  
A. Anne-Sofie Tannebek 
B. Marie Kanstrup 
C. Laura Andresen 

8. Hvilken IHS-lærer har flest venner på Facebook? 
A.  Peter Lyø 
B. Jeppe Kloster 
C. Mette Gars 

9. Hvilken IHS-lærer er blevet inviteret til Las Vegas af  
selveste Gus Hansen? 
A. Rasmus Møller Nielsen 
B. Tobias Bang 
C. Helle Søndergaard  

10. Hvilken IHS-lærer bliver søsyg af at gå i badekar? 
A. Marie Kanstrup 
B. Jeppe Andersen 
C. Anne-Sofie Tannebek 
 
 
 

Jens Meldgaard Peter Lyø Nanna Blankschøn Michael Willemar Mette Gars Peter Lindum Rasmus Møller
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11. Hvilken IHS-lærer har tisset i bukserne til en koncert på 
Skanderborg Festival? 
A. Tobias Bang 
B. Søren Eskildsen 
C. Jeppe Andersen 

12. Hvilken IHS-lærers forældre har begge været elever på 
skolen? 
A. Rasmus Møller Nielsen 
B. Tobias Bang 
C. Jeppe Kloster 

13. Hvilken IHS-lærer har kysset en spansk prinsesse?  
A. Peter Lindum 
B. Peter Lyø 
C.  Jens Meldgaard 

14. Hvilken IHS-lærer har en mor, der er danselærer?  
A. Laura Andresen 
B. Tobias Bang 
C. Helle Søndergaard 

15. Hvilken IHS-lærer er kørt galt i en minibus i en ørken? 
A. Marianne Müller 
B. Jens Meldgaard 
C. Helle Søndergaard 
 
 

16. Hvilken IHS-lærer har løbet nøgen ind på fodboldbanen 
til årsgangturnering under elevmøde? 
A.  Jeppe Kloster 
B. Søren Eskildsen 
C. Tobias Bang 

17. Hvilken IHS-lærer har den højeste uddannelse inden for 
kajak?  
A. Tobias Bang 
B.  Steffen Lemming 
C. Peter Lindum 

18. Hvilken IHS-lærer har aldrig gået til boldsport?  
A. Jeppe Andersen 
B. Laura Andresen 
C. Marie Kanstrup 

19. Hvilken IHS-lærer har dyrket sin sportsgren i 26  
forskellige lande?  
A. Rasmus Møller Nielsen 
B. Helle Søndergaard 
C. Peter Lyø 

20. Hvilken IHS-lærer er venstrehåndet men højrefodet? 
A. Jeppe Kloster 
B. Anne-Sofie Tannebek 
C. Mette Gars

Svar: 1.C, 2.A, 3.A, 4.B, 5.C, 6.B, 7.C, 8.A, 9.A, 10.C, 11.C, 12.B, 13.A, 14.B, 15.A, 16.C, 17.C, 18.C, 19.B, 20.A

Tobias Bang Anne Sofie Tannebek Steffen Lemming Helle Søndergård Søren Eskildsen Marie Kanstrup Jeppe Andersen Jeppe KlosterLaura Andresen
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METTE ANKER GARS
Af Mathias Bille, F’14 & E’14

Af banen! Her kommer Mette Gars i fuld fart med fodfinter og finurlige 
finesser. Du kender hende sikkert allerede, men her kommer lidt uddy-
bende sladder om selveste Miss IHS. 

Mette Anker Gars er tidligere elev og nuværende lærer på sin 
egen hjemmebane og elskede højskole. I personalegruppen be-
væger hun sig mellem at have veteranstatus, men samtidig være 
frisk fra fad. For selvom Mette har været på IHS længe nok til at 
kunne alle historierne om gamle dage, så har hun gåpåmod, som 
var hun netop udlært fra ‘højskolelærerakademiet’. Mette har 
efterhånden mange roller på IHS, men hun er først og fremmest 
en jernhård ‘håndbold-lady’. I blodårerne flyder der harpiks, og 
hun spiser blå mærker til morgenmad. Om sommeren finder 
man hende også gerne i sandkassen til en omgang beachvolley 
eller ultimate. 

Kan du ikke finde hende ved sandkassen eller i frihedshallen, så 
kan det være, at hun hænger ud sammen med sine ”gutter”. Met-
tes ”gutter” er hendes bande af børn, der nyder godt af at have 
en verdensklasse mor, som altid er klar på gak og løjer. Når man 
kommer på besøg hjemme hos Mette, Kenneth og børnene, så 
kan man godt se, at det er et hjem, hvor legen har første prioritet. 
Der er gynger i køkkenet, klatrevæg langs gangen til soveværel-
set og selvfølgelig fodboldmål og trampolin i haven. 

Kender du Mette Anker Gars, så ved du også hvor empatisk og 
nærværende en person, hun er. Jeg tror, mange vil kunne nikke 
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genkendende til hendes hjertevarme personlighed, som er kom-
met mange elever til gode gennem tiden. Trods hendes til tider 
flyvske udtryk, så er Mette altid god for en snak om alt lige fra 
kærlighed til gode prutter. Hun er faktisk så god til at snakke, at 
hun har lavet sit eget højskolefag, hvor man kan lære nærmest 
alting inden for den ædle kunst “at samtale”. Her kommer ele-
verne uden for de trygge gule murer, hvor de rykker grænser og 
bliver mestre i ‘smalltalk’ med fremmede mennesker.

”Halløjtaler! Lige et øjesteblik… Wow for en flok 
lækkerheds mennesker! Må jeg byde på en kop 

kaf’?”

Ja, Mette Anker Gars har sin helt egen måde at bruge det dan-
ske sprog på. Det kombinerer hun gerne med en lige så farverig 
udklædning til både fællesidræt og temafest. Hun er en per-
son med følelserne uden på tøjet, der ikke er bange for at bli-
ve rørt eller bevæget. Oftest forbinder man hende dog med de 
førnævnte karaktertræk og dertilhørende smil og latter. Mette 
Anker Gars er en rigtig ‘IHS-darling’, som unægtelig er medvir-
kende til opretholdelse af den IHS-ånd, der har rørt mange af 
os gennem tiden. Jeg har personligt haft fornøjelsen af at have 
haft Mette både som lærer og kollega - og nu som ven. Her har 
hun været en gylden inspirationskilde, og jeg vil benytte denne 
mulighed for at sige tak for alt indtil videre, det har været en 
sand fornøjelse. 
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2020 har været et anderledes år for elevforeningen med en hel del 
mindre fysisk tilstedeværelse, end vi ellers har haft. Nye medlemmer 
har måske ikke haft mulighed for at se elevforeningen, når den rigtig 
folder sig ud med vilde, gakkede og hyggelige arrangementer, og nu-
værende medlemmer har vidst heller ikke noget imod at få opfrisket, 
hvorfor vi er medlemmer af denne fantastiske forening. 

Hvis man spørger medlemmerne, hvorfor de er med i elevfor-
eningen, kan der være 969 forskellige grunde – det er nemlig 
det antal medlemmer, som der er i elevforeningen i skrivende 
stund. Vi er blandt andet medlemmer på grund af fællesskabet, 
for at kunne holde kontakten med vores venner, få nye venner 
på tværs af årgange og mærke IHS-ånden. Læs mere om, hvor-
for vi er medlemmer herunder: 

Hanne Kristiansen, F’10/E’10 - Der er sgu mange grunde.  
1. Elevforeningen er 1000 venner, du ikke vidste, du havde.  
2. Man bliver ikke ældre, når man er i elevforeningen - tiden står 
stille her.  
3. IHS-ånden fortsætter i elevforeningen.  
4. Du får nye og endnu flere oplevelser i elevforeningen.  
5. Der er lækre mennesker – ej spøg til side – der findes et hav af 
fede personer i vores medlemskartotek.

Martin Lindberg, F16/E16 - Jeg er med i elevforeningen, fordi 
det hjælper mig med at holde de mange kontakter fra IHS ved 
lige gennem fede arrangementer, som de planlægger.

HVORFOR ER VI MED I ELEVFORENINGEN? 
Af Morten Kræpping, F’16 & E’16 Mikkel Schleicher, F’14/E’14 - Jeg er med i elevforeningen, fordi 

jeg ikke vil give helt slip på højskolelivet - og arrangementerne i 
elevforeningen er en genial mulighed for at holde fast i højsko-
lefællesskabet.

Emil Tarp, E’11/F’12 - Uha, der er mange grunde til, jeg er med-
lem af elevforeningen. Noget af det, som jeg tog med mig hjem 
fra IHS, er, hvor energigivende det er at møde nye mennesker 
gennem en fælles interesse. Det er vel den største grund til, at 
jeg er med i elevforeningen; at jeg kan møde en masse nye men-
nesker, der deler nogle af de samme interesser som mig. Jeg har 
rejst med elevforeningen og med mennesker, jeg har mødt gen-
nem elevforeningen, og hver gang er jeg blevet bekræftet i det, 
som jeg lærte på højskolen: Magien er nem at skabe gennem 
fælles interesser og lyst til at lære hinanden at kende.

Nå ja, og så lærer man jo virkelig også, hvordan man holder 
en god fest, når man går på IHS - og det er bestemt også blevet 
taget med ud i elevforeningen, hvor festerne altid leverer på 
allerhøjeste niveau.

Astrid Mousten, E’14/F’15 - Du kan finde kærligheden. Du fin-
der ud af, hvor mange vanvittigt søde mennesker, der har gået 
på IHS. Du finder ud af, at IHS-magien fortsætter ude i byerne. 
Du finder nye venner og bekendtskaber på tværs af årgange. Du 
får mulighed for at deltage i nogle møgfede arrangementer med 
massere af højskolestemning og IHS-ånd. Du kan komme med 
til de vildeste dansefester, når 200-300 IHS-elever mødes til 
kredsfester. Du finder ud af, at du er nabo til en gammel IHS’er.
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Lene Bang, sommer 1980 - Gennem elevskrift og elevmøder 
holder jeg kontakten til andre tidligere elever, skolen og dens 
lærere, følger skolens udviklinvg og har i mange år deltaget i 
ugekurser mv. Jeg holder fast i IHS-ånden, som altid inspirerer 
mig.

Laurits Broberg, F’17 - Dit højskoleliv fortsætter, selvom du 
ikke går på skolen mere, da der er arrangementer som første 
torsdag i måneden i IHS-ånden. Det kan være alt fra adventure-
race, sangaftener, tango/portvin aften, bowlingture og julebin-
go. 
- Festerne! Du får lov at feste, som du gjorde på IHS med ud-
klædning og spin the chick. 
- Du får nye venner på kryds og tværs af årgangene og måske en 
kæreste, hvis du er heldig!  
- Elevforeningen er en pulje med endeløse muligheder! Så hvis 
du har en ide om et arrangement, skal du endelig sende den 
afsted!  
- Elevforeningen arrangerer skiture, vandreture, og igen det er 
kun fantasien, som sætter grænser!

Emil Kastrup, F’15 - Jeg meldte mig ind i elevforeningen, fordi 
det virkede som noget, alle gjorde. Og det var godt, at jeg havde 
den følelse. For elevforeningen har givet mig et fortsat tilhørs-
forhold til en skole, jeg aldrig vil glemme. En masse nye fanta-
stiske bekendtskaber sammen med opholdet på IHS har i den 
grad gjort mig til et bedre, sjovere og mere nice menneske!

Signe Landtved, F’14 - Et halvt år på Idrætshøjskolen i Sønder-
borg i sus og dus. Fællesskab, bevægelse, personlig udvikling 
og dybe venskaber krydrede tilværelsen. Men skulle højskole-
stemningen bare slutte der? Næ nej, for som medlem af elevfor-
eningen bliver det bedste ved IHS ved. Her er vejen til et grin, 
en hjælpsom hånd eller et nyt venskab kort. Måske er det den 
berygtede IHS-ånd, som er på spil? Den titter frem, om det så 
er til de sociale arrangementer i kredsene, til det traditionsrige 
elevmøde eller i det tjekkede elevskrift.

Kim Vestermark Nielsen, E’10/F’11 - Nogle år efter jeg stoppede 
på IHS, erfarede jeg, at nogle af mine bedste højskolevenner ikke 
nødvendigvis var nogle, jeg havde gået på ophold med. Jeg er 
stadig medlem af elevforeningen for at mødes og vedligeholde 
kontakten med mine højskolevenner, men også for at møde nye 
IHS’ere.

Julie Fischer, E15/F16 - Elevforening har rigtig mange fede ar-
rangementer, som giver et afbræk fra hverdagen og en unik mu-
lighed for at fastholde venskaber og skabe nye på kryds og tværs 
af årgange. Elevforeningen er en oplagt mulighed for at få fan-
tastiske oplevelser og venskaber efter IHS. Dette er eksempelvis 
skitur, surftur, Tinderbox, og jeg kunne blive ved.

Lisbet Trustrup, årg. 79 - Det er så skønt at kunne følge lidt med 
i de nye tiltag på IHS via elevskriftet, og jeg bliver da helt vildt 
glad over billeder og tekst med super glade unge, som får så sto-
re, skønne oplevelser og det kæmpe fællesskab, som stråler ud 
gennem billederne. Også vi af ældre årgang er mærket for livet. 
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DIGT
Af Daniel Thomsen, E’20

Jeg følte, at stemningen på skolen var lidt trykket midt i novem-
ber. Måske skyldtes det kortere dage, måske coronarestriktioner 
eller noget helt tredje. Det gav mig lyst til at minde folk om, at en 
positiv indstilling og et smil på gangen er vigtigt - især når tiden 
på IHS er dyrebar. For nylig har jeg kunnet mærke vintertristheden banke

Det har givet mig stof til eftertanke

Så da jeg stod i badet tidligere i dag
+40 grader med velbehag

Sprang der pludselig én tanke ud fra tankevrimlen
Som et lyn, der bryder sommerhimlen

”Jeg må opmuntre mig selv og de andre med et digt”
Midt i dette deprimerende sommersvigt

For vi sidder her som 160 duer i et bur
Der efterhånden trænger til en glædeskur 

Så for at hjælpe med at sprede de sociale vinger
Læser jeg jer nu en tekst, der svinger

Skønt vi ikke kan tage hjem til Nordjylland
Kan vi stå sammen, IHS, alle mand

Og én ting, der i hvert fald virker mod kulde
Er at stå sammen allesammen skulder ved skulde(r)

 
Derfor skrev jeg ret spontant et lille digt og fremførte det for sko-
len til aftensmad.

Hele seancen mindede mig om, hvor fantastisk et miljø der er på 
IHS. Det, at én person kan have noget på hjerte, få en idé, udføre 
den og blive modtaget af så åbent et sind, forstærker lysten til at 
tage initiativ. 

Daniel Thomsen 
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For nylig har jeg kunnet mærke vintertristheden banke
Det har givet mig stof til eftertanke

Så da jeg stod i badet tidligere i dag
+40 grader med velbehag

Sprang der pludselig én tanke ud fra tankevrimlen
Som et lyn, der bryder sommerhimlen

”Jeg må opmuntre mig selv og de andre med et digt”
Midt i dette deprimerende sommersvigt

For vi sidder her som 160 duer i et bur
Der efterhånden trænger til en glædeskur 

Så for at hjælpe med at sprede de sociale vinger
Læser jeg jer nu en tekst, der svinger

Skønt vi ikke kan tage hjem til Nordjylland
Kan vi stå sammen, IHS, alle mand

Og én ting, der i hvert fald virker mod kulde
Er at stå sammen allesammen skulder ved skulde(r)

For vi er mennesker her fra den jyske hede, hvor der dufter af ko
Hvor man ikke kan råbe, men må vinke til nærmeste nabo

Til mennesker fra et flot kvarter med et postnummer på
- 1-2-6-0, central KBH

Men ligegyldigt hvor vi bor, har vi alle hjem i Sønderborg
I det her eventyrlige halve år

Så sig godmorgen til alle gennem din vej i november
For bag hvert et smil, kan der være én, der kæmper

Måske det er koldt, og nat og dag har vendt.
Men der er 37 dage tilbage, så lad os gøre det 100 procent.

Så spred dine vinger du højskoleelev 
Og tag dette med fra mit lille sammenskrev

Du er fantastisk, du er på højskole, og det skal du nyde 
Og husk at lige meget hvad der sker, vælger du altid din egen attitude!

ET SPONTANT DIGT 
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LAD OS TALE OM ENSOMHED
Af Anne Christine Qvortrup Fibiger, E’16 & F’17

Jeg befinder mig midt i corona-hverdagens niende måned, no-
vemberregnen har meldt sin ankomst, og mine roomies har for-
ladt vores lille hjem til fordel for efterskolepraktik i andre byer. 
Alle arrangementer er aflyst, sociale fællesskaber er reduceret til 
skærmbilleder, og fysisk nærvær er decimeret til albue-bump. 
På en måde synes vejret og hverdagen i denne tid at kæmpe om 
prisen for at være mest grå.
I denne coronasuppedas rammes jeg for første gang under pan-
demien pludselig af en dyb ensomhedsfølelse. En følelse af in-
dre uro, social rastløshed og et hul af afsavn til de fællesskaber, 
jeg indser, jeg er dybt afhængig af. Men følelsen er også ambiva-
lent. For på den ene side har jeg ondt af mig selv over alt det, jeg 
mangler, alt det, jeg går glip af, og på den anden side skammer 
jeg mig over at føle mig ensom. Jeg er hverken fysisk eller psy-
kisk sårbar, isoleret eller alene. Tværtimod kunne jeg ikke være 
mere privilegeret, hvad angår familie og venner. Alligevel tynger 
følelsen mig på en måde, der gør mig ude af stand til at række 
ud til mine nære og få min ensomhed forløst. Social lammelse.

At jeg netop nu slås ud af følelsen af ensomhed, synes ironisk, 
da jeg netop denne sommer afleverede mit bachelorprojekt om 
emnet ensomhed i ungdommen. Et emne, jeg først fik interesse 
for, da jeg gik på højskole og erfarede, at nogen af og til modigt 
indrømmede, at de en gang i mellem kunne føle sig ensomme på 
højskolen. For mig virkede det helt paradoksalt, at man kunne 
være omgivet af kammerater og samtidig føle sig alene. Men som 

Sartre siger i en af titlerne til sine bøger: “Ensom er man blandt 
mennesker. Ellers er man bare alene.”
Men da jeg dykker ned i forskningslitteraturen i foråret 2020, 
finder jeg hurtigt ud af, at dette paradoks sagtens kan forkla-
res. Ensomhed er nemlig ikke defineret ved det objektive mål 
at være alene, som man ellers intuitivt ofte antager. Tværtimod 
er ensomhed defineret ved den ubehagelige følelse, der opstår 
som følge af en oplevet uoverensstemmelse mellem ønskede 
sociale relationer og de faktiske sociale relationer. Med andre 
ord opstår ensomhed, når den enkeltes sociale behov ikke bliver 
opfyldt, og man hermed ikke føler sig meningsfuldt forbundet 
til andre. Ensomhed handler altså ikke om, hvor mange menne-
sker man har i sit netværk, men herimod om ens relationer er 
præget af kvalitet og intimitet.
I løbet af min bachelorproces lærer jeg i øvrigt, at unge er en 
yderst udsat gruppe, hvad angår oplevelsen af ensomhed. I ung-
domsårene er de sociale forventninger skruet helt i top, og social 
accept udgør den vigtigste statusmarkør. I denne alder skal der 
derfor ikke meget til, før man oplever, at man ikke lever op til 
de sociale forventninger og falder uden for de tårnhøje  sociale 
normer. Som ung er social accept altafgørende, og man er derfor 
hele tiden på vagt over for afvisninger.
Vi har alle behov for at validere vores identitet, siger sociologen 
Richard Jenkins. Det betyder, at vores selvbillede behøver et 
spejl for at kunne opfattes som retvisende. Dette er i øvrigt ten-
denser, der kan spores i unge menneskers hjerneaktivitet. Ek-
sempelvis vidner hjernescanningsforsøg om, at unges såkaldte 
sociale hjerne er overaktiv, og at man i denne alder er hypersen-
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sitiv over for sociale trusler. 
Disse sociale vilkår gør det nemt at føle sig udenfor og hermed 
ensom. Desuden avler det sociale ræs et selvforstærkende pro-
blem, for når social accept er statuskonstituerende, er det et 
kæmpe nederlag at indrømme, at man mislykkes i sit sociale 
projekt. Dette betyder, at ensomhed er et enormt tabubelagt 
emne blandt unge. Et tabu der ifølge forskningen bæres med 
ind i voksenalderen. 

Jeg er heldig at have denne viden, for i løbet af vintermånederne 
giver den mig mod til selv at få brudt med tabuet og fortælle 
mine nærmeste om min ensomhed. Hurtigt herefter finder jeg 
ud af, at flere af mine venner før eller siden har haft en tilsvaren-
de følelse. Det hjælper at få vendt tingene og være sammen om 
afsavnet. Men alligevel synes både min egen og mine venners 
sociale energi her under anden nedlukning at være drænet. 
Raske gåture, timelange telefonsamtaler og samlinger i små ud-
valgte bobler synes bare ikke at kunne løfte vores efterhånden 
affektflade humør. Motivationen for studiet er knap, og coro-
na-hverdagen synes efterhånden meningsløs. Det er den af to 
grunde. Den ene er, at alt repeterer sig selv uden udvikling. Den 

anden er, at der ikke er nogen bagkant for pandemien. Hvis no-
gen sætter en dato, fx 27. juni, som der, hvor vi vender tilbage til 
det normale liv, skydes det straks ned af en anden virolog, der 
peger på mutationer, som vaccinen måske ikke virker på – eller 
nye pandemier med andre vira.
Tilsyneladende er vi langt fra alene i følelsen af at være alene. 
Herimod viser tal fra Aarhus Universitets HOPE-projekt, at 
gruppen af unge mellem 18 og 34 år er særligt hårdt ramt af en-
somhed i corona-hverdagen. I starten af februar erklærede 40% 
i denne aldersgruppe sig enige eller delvist enige i at føle sig en-
somme. Et tal, der inden nedlukningen lå på omkring 10% (jf. 
De regionale sundhedsprofiler, 2018). 
Med afsæt i ensomhedsforskningen er det ikke svært at forstå, 
hvorfor mange unge føler sig ensomme i denne tid. Under coro-
na-pandemien er de sociale spilleregler blevet drastisk foran-
drede, og det synes umuligt at indfri de sociale behov, man har 
været vant til at kunne få opfyldt. Dette gælder kvantiteten af 
folk, man kan mødes med, og måske også kvaliteten af de sociale 
interaktioner? 
I hvert fald har virtuelle arrangementer efter min mening på 
ingen måde samme vigtige fællesskabskonstituerende egenska-
ber, som fysiske har. For selvom fællessang med Philip Faber el-
ler Kenneth P. nuvel er hyggeligt, skaber det slet ikke den samme 
følelse af samhørighed og fællesskab, som når varme stemmer 
fylder foredragssalen ud. Det har betydning, at man kan røre, 
lugte og se folk i den virkelige verden. Her kan man mærke, at 
man er sammen og ikke isoleret bag en computerskærm. 
Denne personlige oplevelse kan nylige studier, der undersø-
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ger kvaliteten i online interaktioner, i øvrigt bakke mig op i. I 
disse studier konkluderer forskerne relativt entydigt, at online 
interaktioner slet ikke har samme kvalitet som de fysiske, og at 
virtuelle møder på ingen måde kan engagere os socialt sammen-
lignet med møder ‘IRL’. Medieringen med skærme gør folk flade 
i dobbelt forstand.

Men er denne vækst i ensomhed så farlig? Skal vi blot holde ud 
for nu, acceptere coronaens sociale vilkår og glæde os til, at det 
atter bliver sommer? Per definition er ensomhed en midlertidig 
følelse, der sender os et signal om, at vores sociale fundament 
er forandret eller i fare. Lige så snart vi får (gen)etableret vores 
sociale netværk, bør følelsen ophøre. Så selvom følelsen lige nu 
er ubehagelig, vil ensomhedsfølelserne således sandsynligvis 
forsvinde, når samfundet vender tilbage til normalen. Denne lo-
gik er dog ikke nødvendigvis gyldig. For ensomhedsfølelser kan 
være svære at ryste af sig og har tætte forbindelser til depression. 
Endvidere kan ensomhed blive ‘farlig’, hvis den udvikler sig til 
en langvarig og evt. kronisk tilstand. En tilstand, der kan have 
betydelige konsekvenser for både psykisk og fysisk helbred og 
ifølge forskningen sågar resultere i en langt tidligere dødelighed.
Af denne grund er den massive vækst i ensomhed blandt unge 
under pandemien et problem, jeg mener, man skal tage dybt 
alvorligt. Man bør arbejde på at nedbringe antallet hurtigst 
muligt. Men her støder vi på et dilemma, der har været til stor 
diskussion under pandemien: Hvordan tilgodeser vi fysisk og 
psykisk helbred på samme tid? Indtil videre har regeringen på-
taget sig ansvaret for folks fysiske sundhed, mens ansvaret for 

den psykiske sundhed i høj grad er blevet lagt ud til de enkelte 
borgere. En byrde, der er svær at løfte, når det kommer til det 
tabubelagte emne ensomhed. 
På nuværende tidspunkt er det min oplevelse, at vi behandler 
ensomhed med en afstand, som var den lige så smitsom som co-
vid-19. Det er et socialt nederlag at indrømme, at man har fejlet 
i det sociale statusspil, og det er illegitimt at spørge ind til, om  
ens venner føler sig alene. Dette tabu må vi stoppe, og vi må øve 
os på at sige på det højt, når vi føler os alene. Vi må øve os på at 
række ud og hellere spørge en gang for meget end for lidt om, 
hvordan vores venner har det. 

En vigtig afsluttende nuancering af temaet kunne være, at coro-
na ikke nødvendigvis kun er negativ for unges trivsel. Faktisk 
beskriver flere, at det har virket lettende og afstressende at få 
ryddet kalenderen og at kunne tage hverdagen i sit eget tempo. 
Pludselig er der ikke noget, man skal leve op til, hverken socialt 
eller i ‘selvrealiserings-karussellen’. 
På denne måde kan corona måske også bidrage med noget. 
I hvert fald skaber pandemien gunstige betingelser for ro, 
fordybelse og at dyrke det nære. Dette kan man måske lade sig 
inspirere af. Måske er det okay, at man ikke skal opnå tusind ting 
socialt lige nu. Vennerne, fællesskaberne og oplevelserne løber 
ingen steder. Hold ud! 
Indtil jeg atter kan føle mig som en del af noget større, vil jeg 
i hvert fald forsøge at øve mig på at offensivt favne og gå ind i 
roen. Og når jeg måske til tider vil føle afsavn og ensomhed, vil 
jeg øve mig i at tale om det. 
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Mange bliver fortryllet af fællesskabet og ånden på 
IHS og tager livslektier med sig ud i verden bagef-
ter, men for fire ildsjæle var det ikke nok. De har 
startet virksomheden ChoicesMatter med målet om 
at få flere unge mennesker til at lykkes – som hele 
mennesker og ikke præstationer. 

Teamet består af Helene Nørgaard, psykolog (F’12); Kasper Eh-
lers, idrætsstuderende (E’14 + F’15); Laura Bernhard, lærerstude-
rende (F’15 + E’15) og Jeppe Kloster, læreruddannet og aktuelt 
lærer på IHS (E’14 + F’15). De fire toner frem på min computer-
skærm en grå torsdag i januar og begynder med det samme at 
spørge til hinanden og mig; selv gennem en skærm er det ikke 
svært at mærke, at de her fire virkelig vil mennesker og hinan-
den. Men hvordan kom de på at samle deres passion for menne-
sker i en start-up virksomhed?

At give højskoleånden videre
Det er tankevækkende, at der ikke synes at være ét klart svar på 
det spørgsmål. På mange måder kom ChoicesMatter som en na-
turlig forlængelse af det frivillige arbejde, de fire allerede var i 
gang med i bl.a. i Læringsprojektet (Unge med Power) startet af 
to tidligere IHS-lærere. Da de tidligere lærere stoppede, opstod 
det naturligt, at vores fire iværksættere byggede videre på det, 
de havde lært. ”Som jeg husker det, udsprang det af, at vi alle 
fire havde det tilfælles, at der var et eller andet omkring det der 
højskole, som vi ikke var færdige med – eller som vi gerne ville 
give videre,” mindes Helene. Der blev snakket løst om projektet 
i efteråret 2018, og de startede endeligt op i starten af år 2019. ”Og 
så gik det mega stærkt – vi fik rykket meget hurtigt på tingene, og 
vi var ude første gang nærmest efter en måned,” tilføjer Helene. 

Trivsel i fokus
Med udgangspunkt i den personlige fortælling, udviklingszo-
nebegrebet og bevidsthed om mindset arbejder de i øjenhøjde 
med de unge med et ”Ung til ung-koncept”, som kan leveres i 
forskellige niveauer – både som foredrag, i grupper eller en-
til-en. Kernen af fire-holdets vision er at fordre unges trivsel og 
give dem redskaberne til at lykkes i deres eget liv. ”Mange af de 
metoder, vi bruger, er på tværs af privilegieniveau. Det er meget 
universelle ting, vi arbejder med. Vi arbejder med at få folk til at 
lykkes, få dem til at føle, at de er en del af noget, som er større 
end dem selv – et fællesskab og et samfund,” forklarer Jeppe. 
Centralt i deres tilgang til de unge er, at de bruger sig selv: ”Det 

NÅR DRØMMEN ER AT FÅ ANDRE TIL AT LYKKES
Af Liv Borum Schöps, F’17
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er inspirerende at se, hvordan man kan have indflydelse på unge 
menneskers liv ved at bruge sig selv. Når man som rollemodel 
gør sig sårbar og tør at bruge sig selv, er det min erfaring, at der 
sker noget helt særligt,” siger Helene. I det hele taget tager meget 
af deres arbejde udgangspunkt i at sætte sig selv på spil og i spil 
som rollemodeller for de unge. ”Jeg ser det sådan, at når man 
arbejder og er sammen med mennesker hele tiden, så er man 
altid en rollemodel for nogen. Forhåbentlig kan vi også give de 
unge en forståelse af, at de også er rollemodeller for hinanden,” 
fortæller Jeppe. ChoicesMatter bliver booket til mange forskel-
ligartede opgaver – alt fra intro- eller temadage på efterskoler 

og ungdomsuddannelser til længere forløb som EXICTOR, hvor 
sårbare unge støttes i at deltage i foreningslivet. ”Vores styrker 
er, at vi er plastiske, har mange forskelligartede kompetencer og 
også kan trække på mange udefrakommende kompetencer, hvis 
det er ønsket,” fortæller Kasper. ”Selvom vi er unge, har vi rigtig 
meget praktisk erfaring tilsammen – meget bagage, som vi kan 
trække på,” forklarer han. ”Og som også er forankret i vores ud-
dannelser,” tilføjer Laura. 
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At kaste sig ud i det
Jeg spørger med lidt ærefrygt i stemmen, hvordan det mon har 
været at starte en virksomhed op fra bunden. Den del, der skul-
le drive værket – at undervise unge mennesker og møde dem i 
øjenhøjde – kom meget naturligt til dem alle sammen, men alt 
det praktiske rundt om har de været nødt til at lære sig selv. ”Der 
har været rigtig mange ting, vi har fundet ud af undervejs, og 
hvor vi har måttet tage et skridt ad gangen. Hvordan laver man 
f.eks. et momsregnskab? Vi har skullet lære os selv mange nye 
ting,” fortæller Laura. ”Hvis man har en fed idé, er det med bare 
at kaste sig lidt ud i det, i stedet for altid at tænke ’har jeg nu styr 
på alting?’. Det skal nok komme hen ad vejen. Man laver fejl, og 
det sker der ikke så meget ved – det lærer man også af,” tilføjer 
Helene. ”Ja – spring ud i det, men bo da for helvede i samme by. 
Vi kan alle fire godt lide og får energi af at være sammen, og det 
er svært, når man ikke bor i den samme by,” indskyder Kasper.

Når venner bliver kolleger
Jeg spørger til, om det har givet udfordringer, at deres gode ven-
skab nu også skal rumme det mere professionelle kollegaskab. 
Alle medgiver, at der selvfølgelig har været udfordringer, men 
at deres venskab og kollegaskab også på mange måder får det 
bedste frem i hinanden. ”Hvis det ikke havde givet udfordringer, 
så havde vi ikke sat ting nok på spidsen; så havde vi ikke været 
ærlige. Hvis man ikke har mod nok til at diskutere uenigheder, 
er man heller ikke villig til at rykke sig og blive bedre,” siger Kas-
per. Der er naturligt nok mere på spil, når man skal jonglere det 
personlige og professionelle: ”Det er da enormt sårbart, at man 
er gode venner. Det påvirker mig mere, når vi har konflikter, og 
jeg kan være bange for, om det kan gå ud over venskabet. Det gør 
det mere kompliceret, men omvendt får man også lov til at dele 
alt det fede med sine venner,” fortæller Helene. ”Det har været 
sindssygt motiverende, at vi har lavet det her sammen. Det har 
været et hjertebarn, som vi har været fire gode kammerater om, 
og det har været meget givende – også selvom det nogle gange er 
frustrerende,” tilføjer Laura. 
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At få andre til at lykkes
Det varmer mit hjerte, at de fire grundlæggere ikke én gang taler 
om at få de unge til at præstere bedre. Alle deres tiltag handler 
om at vende blikket væk fra de evindelige præstationer og heni-
mod et styrket selvværd og et fællesskab, hvor individet får lov 
til at gro. Med egne ord arbejder de henimod at få den enkelte til 
at lykkes – eller i hvert fald at have redskab til at kunne komme 
til at lykkes - og det er vel på mange måder det største, vi kan 
komme til her i livet. At nogle mennesker også har overskud til 
at få dem omkring sig til at lykkes, det kan jeg ikke andet end at 
tage hatten af for. 

Find Choices Matter på:
www.choicesmatter.dk

Samt på Instagram
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ELEVFORENINGEN 

PÅ FACEBOOK 

Meld dig ind i de forskellige grupper og 

bliv opdateret på diverse arrangementer.

 

- IHS’ere Århus 

- IHS’ere i Odense

- IHS’ere i Aalborg

- IHS’ere i København 

 
-  IHS Hallen - Østerbro

HVIS DET KRIBLER I 

DINE FINGRE, så skriv til  

redaktionen, at du er skrively-

sten. Vi er altid på udkig efter 

nogen, der har lyst til at lege 

skribenter på egne eller andres 

historier.

HAR DU TAGET NOGLE 

GODE BILLEDER. Har du 

været til et arrangement i  

forbindelse med IHS og knipset 

nogle gode billeder? Så send 

dem til os, og det kan være et af 

dine billeder, der med i næste 

elevskrift.

ELEVFORENINGEN PÅ 
INSTAGRAMFølg os og bliv opdateret på hvad der sker i  

elevforeningen

@IHSelevforening

Else Petersens Idrætslegat 
Indstillinger sendes til: 

amaliegrama@gmail.com

Legatet gives fordi modtageren:
- har gennemført et helt af de lange kursusophold på Idrætshøjskolen i Sønderborg.
- har været særlig aktiv i at skabe gode rammer på Idrætshøjskolen i Sønderborg under opholdet.
- har fortsat interesse /virke indenfor idrætten efter opholdet på Idrætshøjskolen i Sønderborg.
- har fortsat interesse i Idrætshøjskolen i Sønderborg efter opholdet, ved deltagelse i elevmøder, elevforeningen mv.
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