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Bladene skifter farve og begynder så småt at forlade deres plads på 
træerne, hvor de har prydet det sidste halve års tid… Du har gættet 
rigtigt - efteråret er nemlig på vej og ligeså det nyeste elevskrift i 2021!

Efter rigtig mange dages ventetid, skete det endelig og for godt 2 
måneder siden, blev det længe ventede Elevmøde 2021 skudt af stablen 
og mødt af stor gensynsglæde fra både tidligere samt nuværende elever! 
En magisk stemning - og præcis hvordan det udfoldede sig, kan du 
læse om i denne udgave af skriftet. Den lækre mad, som serveres til 
daglig, men også til elevmødet 2021, får du indblik i gennem ‘Opskrifter 
a la Pia’! Udover reportagen fra elevmødet og formandens samt 
forstanderens vanlige beretninger, bliver du også budt på en rejse til 

skønne Svendborg, hvor Landsstævnet 2022 skal foregå, og du kommer 
såmænd også et smut til det skønne syden, nærmere Portugal, hvor den 
årlige surftur endnu engang har fundet sted! I denne her omgang byder 
vi også på et dyk ned i det almene fag Livsværdier, som pt. har sit 10. år 
på højskolen og blev oprettet af Kenneth Pedersen i sin tid. Kort sagt, så 
kan du ved at åbne bladet få en masse dejlig IHS-stemning ind under 
huden gennem et hav af dejlige sider. Så tag og lav dig en lækker kop 
med noget varmt, sæt dig godt til rette og nyd endnu engang en masse 
skønne artikler, som pryder vores forenings skønne elevskrift. 

God læselyst!
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NÅR VI RYKKER SAMMEN I BUSSEN
Af forstander, Michael Willemar

Jeg vil først og fremmest takke jer alle sammen for et helt 
igennem fantastisk Elevmøde. Der er ingen tvivl om, at der var 
to års indestængt venten og opsamlet glæde til igen at afholde 
Elevmøde. Jeg oplevede et Elevmøde, der var 15 % mere på alle 
fronter. Stemning og lydniveau – hele kulissen.
Jeg tænker, det er helt naturligt, at sådan et Elevmøde virkelig får 
en på stemningslampen. Jeg er virkelig glad for, at vi besluttede 
et full-scale Elevmøde. Jeg ved, der er nogle jubilæumshold, der 
ikke har fået deres fejringer grundet coronaens indtog. Det er 
brandærgerligt, men udenfor vores kontrol.
En stor tak skal lyde til jer fra elevforeningen, der med forholdsvis 
kort varsel valfartede til IHS nogle dage før Elevmødet – og hjalp 
til med at forberede med en masse nødvendigt praktisk arbejde. 

Jeg synes også, at vores Elevmøde med tydelighed viser, at vi 
rykker sammen i bussen. Vi ønsker fællesskabet, nærheden og 
nærværet. 
Når vi pludselig ikke har det, vi ofte tager for givet – altså 
vennernes tilstedeværelse, de gode stunder sammen, hvor vi 
hygger os, biografturene, idrættens nærvær og glæde – så bliver 
vi bevidste om, hvor meget det betyder. Jeg tænker også, vi 
finder en taknemmelighed i det enkelte – kaffen med den gode 
ven eller veninde, brætspillet og de mange fysiske møder med 
vennerne fra IHS osv. 

At vi har det godt på IHS, tænker jeg efterhånden ikke kommer 
som en overraskelse for mange. Vi har rigtig mange elever – og 
venteliste, som nok aldrig set tidligere. Vi er fuldbooket mere 
end et år frem. Mange unge mennesker tilvælger højskole – 
måske netop fordi de har et ønske om at rykke sammen i bussen. 
At finde sig til rette blandt andre unge – og sammen med andre 
flytte, skubbe, rykke – udvikle og ruste sig til fremtiden. 

Vi ansatte rykker også sammen i bussen. Vi har også i flere 
tilfælde måtte justere vores normale adfærd. Lige nu øver vi os 
på at banke rust af, så vi genfinder normaliteten, hvor bremsen 
slippes. At slippe bremsen er ikke lig med at speederen fyres i 
bund, men at vi finder et tempo, vi alle kan være med til – hvor vi 
refokuserer på, hvad vi gerne vil give eleverne med fra IHS – af 
både oplevelser, stemninger, holdninger og fællesskab. 

Vi er fantastisk heldige i at have en flok engagerede og 
entusiastiske elever – eller er vi?
Der er ingen tvivl om, at vores elever netop er engagerede og 
entusiastiske, men jeg tror ikke på, at der er noget, der bare 
hedder held. Held er nærmere en kombination af, at parathed 
møder mulighed. Altså at du opsøger heldet. Du vælger selv din 
tilgang til verden. 
Mike Tyson sagde i sine unge boksedage, “En professionel er en, 
der præsterer hver gang uanset, hvordan han/hun har det indeni” .
Hvis du aktivt lever dine værdier og gør dig umage hver dag, 
som jeg synes, vi gør på IHS, så er det ikke held – nærmere en 
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bevidst livsstil. Vi vil præstere, uanset omstændigheder. Det er 
jeg overbevist om tiltrækker vores fantastiske elever – og blandt 
andet derfor så mange “fra mund til mund” elever vælger IHS.

Vi er i skrivende stund på vej til Kreta – 184 elever/ansatte. Det 
bliver en fed tur, hvor vi forlænger den varme periode. Kreta har 
det hele – historien, klimaet og omgivelserne. Vi glæder os til at 
rejse igen og mødet med andre end os selv.

Jeg vil gerne benytte lejligheden her til at sige tak til Amalie 
Gram for formandskabet – og alt det bedste fremover. Og et 
varmt velkommen til elevforeningens nye formand Helena 
Jungdal. Jeg ser frem til samarbejdet.

IHS har verdens bedste elevforening – tak til jer og 
jeres glæde, fællesskab og opbakning. 
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KÆRE ELEVFORENING 
Af Formand, Helena Jungdal

Det er med stor ydmyghed og en lille smule nervøsitet, at jeg skriver 
min første beretning som formand for elevforeningen. 

I skrivende stund er det blot tre uger siden, at vi (endelig) var 
stuvet sammen i en pyntet Frihedshal igen. En weekend fyldt 
med gensynskrammere og glædessmil. Jeg brugte selv det 
meste af lørdagen på at være overvældet. Overvældet over at 
blive mindet om det fællesskab, vi alle har savnet det sidste 
halvandet år. Samtidig også en smule lettet over, at fællesskabet 
stadig lever på trods af nedlukning og på trods af de mange, som 
endnu ikke har nået at opleve, hvad elevforeningen har at byde 
på. Lige så glædeligt er det at opleve, at vi nu har rundet over 
1000 medlemmer af elevforeningen - det er vildt! 

En følelse af at få kickstartet elevforeningen
For en uge siden var repræsentantskabet samlet til en hel 
weekend på IHS med hygge, møde, fest og samvær med de 
nuværende elever. Formålet med weekenden var primært, 
at kickstarte reppernes arbejde i elevforeningen. I løbet af 
weekenden havde vi en snak om værdier i vores forening. 
Denne snak udviklede sig til, at vi alle blev mindet om, hvordan 
elevforeningen er til for at gribe os efter IHS. Dette er noget, 
vi fremadrettet stadig vil arbejde på - især blandt foreningens 
nyeste medlemmer. 
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Giv liv til elevforeningen 
Det har uden tvivl været svært at navigere rundt i de forskellige 
restriktioner under covid-19. Heldigvis blev restriktionerne 
mere lempelige i det sene forår, og derfor kunne kredsene igen 
begynde at planlægge ‘1. torsdage’. I forbindelse med, at der 
blev pustet liv i elevforeningen igen, fik alle kredsene en såkaldt 
udstyrspakke. Denne pakke består af et sæt crossnet, spikeball, 
beachvolleybolde, petanque og discs til discgolf. Udstyret er 
blevet flittigt brugt til arrangementer ude i kredsene. Det er dog 
muligt for alle i elevforeningen at låne noget af udstyret. Tag 
blot fat i en repper i din kreds for at høre mere. 

Et skud IHS-medicin 
Vi går en tid i møde, som heldigvis ligner mere og mere den, 
vi kender. Udover de mange månedlige arrangementer 
i kredsene, blev der i august afholdt endnu et vellykket 
beacharrangement i Odense. I samme tråd afholder Østkredsen 
igen deres legendariske østkredsfest, som afholdes d. 13/11-2021. 
Den vil man heller ikke gå glip af. Derudover er pladserne 
blevet revet væk til elevforeningens skitur i uge 5, som går til Les 
Deux Alpes. Hele 90 tilmeldinger væltede ind, og der arbejdes 
i øjeblikket på alternativer til de mange på venteliste. Når 
sneen er smeltet, kan vi se frem til elevforeningens deltagelse 
i næste års Landsstævne i Svendborg fra d. 30/6 til 3/7-2022. Til 
Landsstævnet i Aalborg i 2017 var elevforeningen repræsenteret 
med over 200 medlemmer. Jeg håber, at mindst ligeså mange vil 
med til Svendborg til sommer. Billetsalget er lige på trapperne, 
og du kan læse meget mere om Landsstævnet på elevforeningens 
facebookside. 

Afslutningsvist vil jeg gerne sende en stor tak til hele bestyrelsen 
og vores kanonseje repræsentantskab, som har gjort min lettere 
travle overgang til formandsposten meget nemmere. De er 
alle sammen skønne, initiativrige mennesker, og jeg ved, at de 
glæder sig mindst lige så meget som mig til at opleve IHS-livet 
summe i kredsene igen. 

På de næste mange sider, kan du bladre igennem en masse 
betagende billeder og inspirerende historier. Det hele kreeret af 
elevskriftets ekstremt dygtige redaktion. 

Rigtig god læselyst og på gensyn ude i landet.  

Følg med på elevforeningens website:
www.ihselevforening.dk 

Samt på Facebook og Instagram
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Bosat i Århus, til daglig i gang med at supplere fag op.
Den nordjyske dialekt er ikke til at tage fejl af. Nanna Møgelmose 
kommer oprindeligt fra en lille nordjyske by, Sindal, men valgte 
alligevel at tage turen fra Nordjylland til IHS. 
På opholdet 82/83 gik Nannas mor, og derfor var det heller ikke 
svært at beslutte, hvor turen skulle gå hen.

”Det er langt fra noget, jeg altid har vidst, at jeg skulle, men jeg havde 
hørt om IHS. Så fortalte min mor, at hun også havde gået der, og så 
var jeg helt solgt”, fortæller Nanna og griner.
Hun havde dog ikke stort kendskab til højskolelivet, inden hun 
startede, men blev hurtigt fanget af det. På få uger havde hun 
fået venner for livet, og beachvolleybanerne blev hurtigt et af 
Nannas yndlingssteder på skolen. Glæden ved IHS var så stor, at 
Nanna valgte at fortsætte et ophold mere på skolen, som LAØ’er.
 

NANNA MØGELMOSE, 
ÅRGANGSREPRÆSENTANT FORÅRET 2021
Af Louise Langæble, F’20 & E’20

”Jeg er langt fra færdig med IHS”, siger Nanna, når man spørger, 
hvorfor hun valgte at stille op som årgangsrepræsentant.
Selvom hun har gået på de to årgange, der ikke har stiftet 
bekendtskab med repræsentantskabet på skolen, synes hun 
bare, at det lyder vildt fedt.
”Det er fedt, at man er sikker på, at der er nogen, der griber én den dag, 
man siger farvel til IHS-livet”, siger Nanna.
Fællesskabsfølelsen, en masse gå-på-mod og rigtig mange gode 
mennesker er noget af det Nanna tager med fra IHS. Noget af 
det fedeste ved IHS, mener Nanna, er, at det var det sportslige og 
sociale, der var i fokus på skolen. 
  
I fremtiden skal hun nyde livet i Århus, hvor hun til daglig er i 
gang med at læse fag op. Ellers kan man være heldig at møde 
hende i Den Gamle By, hvor hun også arbejder.

8
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Vi har udskudt og ventet.

Vi har været i tvivl og spurgt os selv, ”hvornår mon det sker?”.

Vi har bønfaldt den danske regering, om en dispensation til at 
invitere jubilarer og medlemmer af elevforeningen til elevmøde 

på IHS - men uden held.

Det skulle tage 868 dage, før vi igen kunne samles og hylde det 
særlige fællesskab som opstår, når man har været elev på IHS.
OG hvilken udløsning! Energien fra 800 mennesker kunne 
mærkes både til måltider, i de legendariske kældergange, i 
fællesbad, til årgangskampe, til fællessang, til Les Lanciers, til 
årgangsopråb og til de sene nattetimer.

Forstanderen selv, Michael Willemar, siger, at det var et 
elevmøde, der på alle måder var 15% mere end det plejer. Han 
tror, at alle tidligere elever på IHS har sparet energi sammen og 
fik fællesskabsforløsning til dette års elevmøde.

Elevmødet 2021 formåede at byde velkommen til ærværdige 
folk, som har gået på IHS i det spæde år 1952 samt nuværende 
elever fra efteråret 2021. Men elevmødet 2021 var også i stand til 
at hylde både jubilarer fra det historiske år 2020 og jubilarer fra 
det nuværende år 2021.
”10 år med rejsning, og vi er stadig stive” - Sådan lød det fra en 

ET LANGT FORSPIL, MEN EN KOLOSSAL UDLØSNING 
- ELEVMØDET 2021
Reportage af Morten Kræpping F’16 & E’16

9
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gruppe unge mænd, med et uopslideligt ’oranje’ fællesskab, om 
deres oplevelse af elevmødet 2021, som de deltog i som 10-års 
jubilarer.

Hvad kunne man opleve til Elevmødet 2021?
Fredag aften blev jubilarerne fejret med ost, rødvin, snacks og 
champagne samt fællessang og anekdoter fra deres ophold. 
Efterfølgende kunne man nyde fortryllende jazzkoncert i 
pejsestuen af Adam Lasthein, Ernst og Aksel Remmel, og 
idrætssalen bød på optrædener fra de nuværende elever samt 
det berømte IHS-lærerband.

Lørdag kunne man starte dagen med aktiviteter, inden der til 
generalforsamlingen bl.a. skulle vælges en ny formand for 
elevforeningen samt flere nye bestyrelsesmedlemmer.
Efter generalforsamlingen valfartede deltagere til beachparken 
og en ny-opkridtet græsplæne indhyllet i orange røg. 
Årgangskampene i beachvolley og fodbold er traditionsrige, og 
der bliver kæmpet til man har slugt det sidste sandkorn for at 
redde en smash eller pløjet det sidste græs op med en vigtig to-
fods-tackling.

Dernæst samles fællesskabet i frihedshallen til en kulinarisk 
oplevelse med det sædvanlige årgangsopråb, taler og uddeling 
af Else Petersens Idrætslegat. Den formelle del af elevmødet 
afsluttes med Les Lanciers, og der er ikke nogen, der forlader 
dansegulvet, før benene går i krampe, og man bliver båret i 
seng af den samme opløftende stemning, som løfter taget på 
frihedshallen under elevmødet.

10
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”Inden elevmødet var jeg meget spændt på, 
hvordan det skulle gå. Både at være så mange 

mennesker på skolen, men også at møde tidligere 
elever, som også har et særligt forhold til IHS. 

Det var vildt fedt og overvældende at opleve det 
fællesskab, som elevforeningen er efter højskole. 
Og så var det jo en vanvittig fest både fredag og 

lørdag, og alt i alt bare et mega fedt arrangement. 
Jeg kan roligt sige, at jeg allerede glæder mig for 

sindssygt til forårets elevmøde!” 
- Frida Juel Tarpgaard, nuværende elev, F21 & 
E21.

”Det var tydeligt at mærke, at folk havde savnet 
fællesskabet. Der blev ikke holdt tilbage med 

højskolekrammer, fællessang og frække dansetrin.
Det føltes enormt rørende at mærke så mange 

menneskers fælles eufori over at kunne samles igen.
Ikke mindst til jubi-arrangementet, hvor jeg ikke 

ved, om det var mængden af champagne eller 
nostalgien, der var årsagen til en større mængde 

glædestårer. Men stemningen var i hvert fald i top!”
- Anne Christine Qvortrup Fibiger, 5-års jubilar, 
E16 & F17.

11
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Søndag morgen sættes gearet ned, og der nydes en lækker 
brunch, inden man bevæger sig hjemad.

Der vil med stor sandsynlighed gå uger eller måneder før 
deltagerne på elevmødet 2021 har fordøjet alle indtryk og 
oplevelser fra en drønhamrende god weekend.

Næste elevmøde vil være tilbage på sin sædvanlige plads i 
foråret, og du kan allerede sætte kryds d. 6.-8. maj 2022. 

Vi glæder os alle til at se dig!
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I KØKKENET A LA PIA KRÆMER JØRGENSEN

Æggesalat - 2 personer 
4 kogte æg 
1 løg i fine tern 
Salt + peber 
3 spsk. mayo 
1 tsk karry  
2 spsk. mælk eller vand 

Fremgangsmåde:
Æggene hakkes eller deles to gange i æggedeler, 
røres med løg, mayo, karry, da den er meget tyk, 
så kom 2 spsk. vand/mælk i, smages til med salt 
og peber.  
Pyntes med purløg eller syltede rødløg.  

13

 Skinkesalat - 2 personer 
100 g kogt skinke (f.eks. rester eller 1 pk hamburgerryg) 
1 lille løg 

Fremgangsmåde:
Kom alt i en blender, og blend så der stadig er struktur, 
kom i en skål og spises med mayonnaise. 

Fremgangsmåde:
Varm olien op, kom løg og krydderier i, svitses et 
par minutter med hvidløg, kom derefter linser, 
tomater og kokosmælk i, rør og lad retten simre i 
ca. 20 min. Imens koges ris. 
Smag retten til med salt, chili, og sort peber. 
Spis retten med cremefraiche og frisk spinat, vend 
gerne groft reven gulerod i retten og en håndfuld 
spinat. Dertil serveres også naanbrød. 

Dhal fra Elevmøde 2021 - 2 personer
2 fed hvidløg 
1 tsk stødt ingefær, kardemomme, chiliflager 
2 tsk spidskommen og koriander 
1 stort løg i tern 
3 dl røde linser 
1 dåse flåede hakkede tomater 
1 dåse kokosmælk
Tilbehør: ris, friske koriander og cremefraiche 
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Elsker du: 
• Sport?
• Festival?
• IHS’ere? 
Og tænker du også, at de tre ingredienser udgør en perfekt 
cocktail, du bare må opleve, så læs endelig videre 

Hvad er landsstævnet?
Landsstævnet er en sportsfestival, der kun bliver afholdt hvert 4. 
år af DGI. Det er en folkefest, der ved hver afholdelse, indtager 
en ny by i Danmark med optog og fest i gaderne. 
Festivalen bliver skudt i gang med en kæmpe åbningsparade 
gennem byen og et stort åbningsshow. Derefter står den på tre 
dage med sport om dagen, og fest og koncerter om aftenen, 
indtil den igen bliver afsluttet med et stort afslutningsshow.  
Landsstævnet startede i 1862 med 100 deltagere, og dengang 
stod sporten kun på skydning. Sidenhen er landsstævnet vokset 
stødt, og er nu oppe på ca. 26.000 sportsglade deltagere og over 
30 forskellige sportsgrene at vælge imellem. 
Du kan deltage i turneringer og workshops i bl.a. fodbold, 
svømning, linedance, beachvolley, kajak, padel tennis, 
gymnastik, petanque, e-sport og meget mere.

LANDSSTÆVNE 2022
Af Camilla Louise Nørgaard, E’10 & F’’11

14
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Hvor og hvornår er næste landsstævne?
30. juni – 3. juli 2022 i Svendborg.

Hvordan foregik det sidst IHS elevforeningen 
var afsted?
I 2017 deltog elevforeningen med 230 tidligere IHS’ere til 
landsstævnet i Aalborg - og det var en kæmpe succes! Det var tre 
dage fyldt med fed energi og glade IHS’ere. Elevforeningen havde 
arrangeret fælles transport til og fra landsstævnet både i form af 
cykel- og bustur. Vi havde vores egen camp med aktiviteter som 
morgensamling og fællesspisning. I løbet af dagene deltog vi 
med hold på tværs af årgange i bl.a. beachhåndbold, gymnastik 
og fodbold. Når idrætsaktiviteterne var færdige, mødtes vi til 
fest og livemusik om aftenen. 

Hvordan tilmelder jeg mig denne fede cocktail?
Earlybird billetsalget er allerede i gang, og kører fra 1. nov – 30. 
nov. Derefter er det normalt billetpris. Så hvis du vil med, så 
skynd dig ind på facebook og find begivenheden ”Landsstævne 
2022 med IHS-elevforeningen” (du kan også finde den på 
elevforeningens facebookside). Der finder du meget mere 
information om, hvordan du tilmelder dig landsstævnet 
sammen med elevforeningen. 

Hvis du har nogle spørgsmål, så tøv ikke med enten at skrive 
eller ringe til 24262863 (Camilla Nørgaard).

Vi glæder os til nogle fede dage sammen med dig!

15
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På en idrætshøjskole er det sjældent de almene fag, der lokker 
kommende elever til tilmeldingsblanketten. De fleste tilmelder 
sig, fordi de brænder for idræt og muligheden for at udøve 
den hver dag. Men hvilken betydning kan et alment fag som 
Livsværdier have for den enkelte elev og for det store fællesskab?

Faget Livsværdier har i flere år været et fag på Idrætshøjskolen 
i Sønderborg. Det blev i sin tid oprettet af Kenneth Pedersen og 
lever på sit 10. år. Det repræsenterer undervisning af bred almen 
karakter, hvor samtalen mellem eleverne er i fokus. Mette 
Anker Gars, der har fungeret som lærer på faget fortæller: ” I al 
sin enkelhed er Livsværdier et fag, hvor man som individ undersøger, 
hvorfor jeg er blevet, som jeg er. Hvilke forhold er jeg vokset op i, og 
hvad har jeg med i bagagen. Hvad har været toneangivende for min 
udvikling i forskellige retninger? Hvilke væsentlige personer har været 
i mit liv, og hvilke påvirkninger har jeg mødt eller været udsat for”. 

Faget er altså kort fortalt en fortælling om den enkeltes 
livshistorie. I psykologien defineres livshistorien som indlejrede 
historier om selvet, der udvikler sig igennem vores levetid. 
Livshistorien baserer sig på vigtige minder fra begivenheder, 
der har haft en særlig betydning i den enkeltes liv. Det er i store 
træk fortællingen omkring, hvem man er indtil nu. Det, den 
enkelte vælger at fremhæve i en fremstilling af deres livshistorie, 
kan give et billede af, hvordan de ser sig selv. Livshistorien 
indeholder ofte bestemte temaer samt en bestemt emotionel 
tone, hvilket hænger sammen med personens individuelle 

træk som f.eks. tilknytning og følelsen af en meningsfuld og 
sammenhængende tilværelse. 

Når man fortæller andre om sine livsvilkår, og hvordan man ser 
sit liv, opstår der en naturlig refleksion hos dem, der lytter. På 
den måde bruger faget et lyttende og deltagende fællesskab som 
redskab til at igangsætte refleksioner, og forhåbentlig skabe en 
større forståelse for hvilke værdier, der er centrale i den enkeltes 

PORTÆT AF ALMENE FAG - LIVSVÆRDIER
Af Ane Bille, F’17 & E’17
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nye form var at utrolig mange elever valgte faget, og vi synes, at det 
er en af IHS’ fornemmeste opgaver at bevidstgøre eleverne om egne og 
andre livsvilkår.” siger Mette Gars. 

Ved hver undervisningsgang er en elev hovedperson og udvælger 
selv, hvad de ønsker at lægge vægt på i deres livshistorie. Fokus 
er dog på de situationer, relationer eller begivenheder, som 
har haft en særlig betydning for hovedpersonens vilkår. Det 
er meget forskelligt, hvad den enkelte vælger at lægge vægt 
på. Efter hovedpersonens fortælling er der mulighed for, at de 
resterende 13 elever på holdet kan stille spørgsmål. Dernæst 
har de lyttende deltagere på holdet til opgave at komme med 
én kommentar. Denne kommentar kan enten være direkte 
feedback på en handling, en refleksion eller noget helt tredje. 
”Her giver vi fortælleren mulighed for at sidde og bare tage imod og 
mærke lytternes tillid, respekt og genklang på det der bliver fortalt.” 
uddyber Mette Gars. Til sidst i timen skriver alle elever et brev 
til den der har været timens hovedperson. Disse breve gemmer 
læreren til den sidste time på faget, hvor de deles ud. Når alle 
elever har skrevet et brev, er hovedpersonen midtpunktet for en 
fælleskrammer. En stund hvor alle kigger hinanden i øjnene og 
siger tak for i dag. 

Faget Livsværdier kan opnå stor betydning for den elev, der er 
villig til at lade andres livshistorier gøre indtryk. Det er et fag, der 
bidrager til det store fællesskab, fordi det giver til en forståelse 
af, hvorfor vi handler forskelligt i de samme situationer. Det er i 
bund og grund i et rigtigt højskolefag. 

tilværelse. Denne overvejelse er et bud på, hvorfor det for nogle 
tidligere elever er et fag, der har gjort indtryk længe efter deres 
højskoleophold sluttede. 
Samtidig giver faget Livsværdier eleverne mulighed for, 
at udvide deres horisont ved at sammenligne egne vilkår, 
muligheder og udfordringer med andres gennem de løbende 
fortællinger. Derfor bidrager faget også til det store fællesskab. 
I sammenhæng med dette uddyber Mette Gars: ”Det kan ikke 
undgås, at man funderer over ens egne muligheder, vilkår, relationer, 
handlemåder og reaktioner, når man sidder og hører et liv blive 
skildret. Og den bevidsthed, om hvem vi er og hvor vi er på vej hen, er 
lige præcis en af højskolernes allervigtigste opgaver”. 

”Livsværdier” i ny beklædning
Mange tidligere elever kender faget Livsværdier som et ‘Alment 
fag’, der vælges samtidig med de resterende fag. I dag optræder 
faget i en anden form. Alle elever er nu inddelt i grupper af 14 
personer. Man vælger altså ikke faget længere. ”Grunden til den 
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Der er masser af liv ude i kredsene og for 
at give i lille indblik i de ting vi går og laver, 
har vi samlet lidt billede fra de forskellige 
arrangementer der har været her hen over 
sommeren.
Håber vi se dig til næste arrangement i din 
kreds.
Og husk kameraet, så vi kan få nogle gode 
billeder af det vi går og laver, og vi kan  
inspirere flere folk til at tage med.
- Vi ses derude 

EN HILSEN FRA KREDSENE
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1. Hvilken titel kan man på IHS erhverve sig, ved at morgenbade 10 dage i streg i vintermånederne?

2. Ifølge IHS’s hjemmeside, hvor mange ansatte har skolen på nuværende tidspunkt? (Både lærere, køkken, rengøring mm.)

3. Hvor mange kredsbyer findes der i elevforeningen?

4. På IHS’s gamle cricketbane arbejdes der på at få anlagt et stort sportsanlæg. Hvilket anlæg?

5. Hvilken sang har nr. 145 i Højskolesangbogen fra 2016, og har nr. 147 i den nyeste udgave?

6. Hvad hedder elevforeningens nye formand, der blev valgt på generalforsamling til Elevmødet 2021?

7. Hvilken vigtig begivenhed finder sted 6.-8. maj 2022?

8. Hvilken græsk ø besøger IHS i oktober måned på et langt efterårsophold?

9. Hvilken idrætsfestival i sommeren 2022 har man mulighed for at opleve sammen med elevforeningen?

10. Hvor mange elevskrifter udkommer der om året?

11. Hvad er temaet for Østkredsfesten 2021?

12. Hvilket bondegårdsdyr serveres til Elevmødets store festmiddag lørdag aften?

13. Hvilken sport er i centrum til sommerfesten i Odense?

14. SE eller TB? Kært barn har mange navne. Hvad hedder teambuilder-uddannelse på IHS på nuværende tidspunkt?

15. I hvilken måned plejer Vestkredsfesten at blive afholdt?

Svar:
1. Viking
2. Niogtredive
3. Fire (København, Odense, Aarhus, Aalborg)
4. Kabelbane
5. Linedanser
6. Helena
7. Elevmøde 

IHS KRYDS OG TVÆRS
8. Kreta
9. Landsstævne
10. To
11. Duo
12. Pattegris
13. Beachvolley
14. LAØ
15. Februar
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ELEVFORENINGEN 

PÅ FACEBOOK 

Meld dig ind i de forskellige grupper og 

bliv opdateret på diverse arrangementer.

 

- IHS’ere i 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 skrivelysten. 

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 på: 

frederik.wissing@hotmail.com

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

Else Petersens Idrætslegat 
Indstillinger sendes til: 

formand@elevforening.dk

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.

Går os ind og find det nyeste skud på stammen af 
facebook grupper:

- I Har Sagerne 

En gruppe hvor nuværende og tidligere IHS’ere samles 
om at forære, modtage, sælge eller købe udstyr, af den ene 
eller anden art, f.eks. sportsgrej eller grej til hjemmet, der 
vurderes at være til mere gavn i en andens favn.
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Formand:
Helena Jundal
Grønnegade 82 1.2
8000 Aarhus C
Tlf.: 29 29 46 09
formand@elevforening.dk

Næstformand:
Anna Eriksen
Kirkegårdsvej 4 3. dør 6
8000 Aarhus C
Tlf.: 51 52 64 17
anna-eriksen@hotmail.com

Menige medlemmer:
Helene Nørgård
Vestergade 59, 2. th
5000 Odense C
Tlf.: 26 36 30 55
helene_noergaard@hotmail.com 

Mikkel Sørensen
Dalgas Avenue 10, 1. 
8000 Aarhus C
Tlf.: 22 28 46 01
msorensen@gmail.com

Niclas Nyegaard
Carl Nielsens Kvarter 45 3 th
5000 Odense C
Tlf.: 26 18 42 43
nnyegaard@hotmail.com

Vest:
Rasmus Traczyk
Viborgvej 22
8000 Aarhus C
Tlf.: 30 13 06 94
rasmustraczyk@hotmail.com 

Laurits Broberg Hansen
Samsøgade 34, st.
8000 Aarhus C
Tlf.: 53 68 98 08
laubroberghansen@gmail.com

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

Louise Kirkegaard
Stefansgade 36, st. tv.
2200 København N
Tlf: 40 35 33 01
louisekirkegaard94@gmail.com 

Suppleant:
Jacob Guldborg
Følager 16, 3 .19
2500 Valby
Tlf.: 31 95 50 97
support@ihselevforening.dk

Kasser:
Trine Langæble Petersen
De Mezas vej 5, 4. tv  
8000 Aarhus C
Tlf.: 20 96 64 91 
ihselev@outlook.dk 

Årgangsrepræsentant, efterår 2020: 
Louise Langæble Petersen
Eckersbergsgade 30, 2. th
8000 Aarhus C
Tlf.: 20 64 77 91
louiselpetersen@hotmail.com

Årgangsrepræsentant, forår 2021:
Nanna Møgelmose
Vesterbrogade 18a, 2.3
8000 Aarhus C
Tlf.: 29 85 57 17
nanna.1999@live.dk
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