
MERE END 24 ÅR PÅ EN  
FANTASTISK ARBEJDSPLADS!

af Michael Øhrstrøm, Et blik tilbage

DET FORPLIGTER AT GÅ PÅ EN  
SKOLE DER STARTER MED VI!
af Erling Joensen, Forstanderstatus

ÅRSSKRIFT 2019

TIDLIGERE ELEVER, ER DE 
BEDSTE REPRÆSENTANTER 
FOR HØJSKOLEN!
af Thomas Brun Hansen, Viborg Elever



Som medlem af Elevforeningen kan du:

 » deltage i det årlige Elevmøde, hvor du 
møder dine højskolevenner! 

 » deltage i Recall – en gensynsweekend 
for tidligere elever, hvor du lige mærker 
højskoleånden igen! 

 » melde gymnastikhold til Vinterstævnet - en 
fantastisk dag med gymnastik fra morgen 
til aften! 

 » få adgang til det elektroniske årsskrift, 
hvor du kan læse om, hvad der rører sig på 
din gamle skole! 

Kontingentet bliver hvert år opkrævet i 
november.
 

Der er forskellige former for medlemskab:

 » 1-årigt medlemskab (kr. 150)

 » 1-årigt familiemedlemskab (kr. 175)

 » 5-årigt medlemskab (kr. 600 – du får et 
år gratis)

 » 5-årigt familiemedlemskab  
(kr. 700 – du får et år gratis)

 » Livstidsmedlemskab når du er 10-års- 
jubilar (du får rigtig mange år gratis)

Vi vil gerne sende så meget som muligt pr. mail, 
så derfor må du gerne give besked til højskolen, 
hvis du tænker, at vi ikke har din mail, eller hvis 
du har skiftet din mail.

Hvis du ikke bruger mail, er det vigtigt, at vi 
har din aktuelle adresse.

Vi vil gerne opfordre til, at hver årgang opretter 
en Facebookgruppe - dermed er det lettere for 
jer at bevare kontakten og få fat i hinanden ved 
særlige lejligheder… f.eks. til Jubilarmødet.

Læs mere om Elevforeningen på viborgih.dk 

KONTINGENT 2020
Alle tidligere elever på Viborg IH kan være medlem af Elevfor-
eningen Viborg Elever. 



FORORD
af: Lasse Vestergaard Andersen

2019: Året er så småt ved at gå på hæld, og det er 
endnu engang tid til at stoppe op og reflektere 
lidt. Tiden går stærkt, for det føles som i går, da 
jeg sidste år skrev forordet til årsskriftet. Vi skulle 
stoppe op, reflektere og sætte mere acceptable 
krav til ungdommen var budskabet dengang.  
Meget vand er løbet gennem åen siden - ny 
forstander, nyt navn og en “halvny” bestyrel-
se i vores elevforening. For nyligt læste jeg en 
forstander skrive, at vi skulle reformere høj-
skolesangbogen til en elektronisk database. 
For snæver, for kristen og for gammeldags var 
hans mening om den nuværende. Måske har 
han en pointe. Over 92 % af sangene i bogen 
er forfattet af mænd. Lidt under halvdelen har 
et kristent grundsyn... ikke fordi det er dårligt. 

Problemet ligger i, om højsko-
len er blevet for gammeldags 
og for bange for at moderni-
sere sig selv... 

N.F.S. Grundtvig, faderen til højskolen, så men-
nesket som værende underfuldt - “menneske 
først, kristen så”. Grundtvig startede højskolen 
bl.a. med idéen om, at vi skal kende vores hi-
storie for at kende os selv. Lyset er ikke blot for 
de lærde, men for alle. K.E. Løgstrup byggede 
videre på Grundtvigs menneskesyn og hans 
idéer om, at vi skal lære om fortiden for at for-
stå nutiden og begå os i fremtiden. Spørgsmå-
let er, om højskolen i det senmoderne samfund 
opnår til fulde at skabe det hele menneske ved 
primært i højskolesangbogen kun at kigge til-
bage og forstå fortiden. Højskolesangbogen 
tager udgangspunkt i traditioner og et - for de 
fleste unge, vil jeg vove at påstå - forældet syn 
på mennesket, samfundet og religionen. For 
sådan er det ikke længere, tiderne er skiftet, og 
de unge kan ikke længere se sig selv i særligt 
mange sange fra højskolesangen. Det er min 
påstand, men derfor er det ikke givet, at vi skal 
forkaste sangbogen. Vi skal turde modernise-
re den, så højskolen med sine dannelsesper-

spektiver til demokratisk medborgerskab kan 
følge med et postmoderne samfund i rivende 
udvikling. 
For Løgstrup er alle mennesker anonymt reli-
giøse, uanset om vi vil det eller ej. Det danske 
velfærdssamfund bygger på kristne værdier. 
Forundringsparathed og livets gådefuldhed er 
ord, der tidligere er blevet sat på højskolens 
bidrag. Derfor skal traditionerne ikke forkas- 
tes. Der skal være plads til et kristent bidrag 
og menneskesyn, og der skal være plads til, at 
højskolesangbogen overlever. Men højskoler-
ne skal turde tage et opgør med de traditioner, 
man har, “bare fordi man har dem”. Der skal 
være en mening med traditionerne - og måske 
er det svært at se meningen med oftest at syn-
ge forældede sange, som et ungt og håbefuldt 
individ har svært ved at sætte i perspektiv til 
dagens samfund? Forandring fryder...
 
Lad det være de reflekterende ord herfra. Høj-
skolen er i en rivende udvikling med ny forstan-
der, som vi er meget glade for. Vi er kommet 
godt fra land med samarbejdet og glæder os 
til det fremtidige. 

I Viborg Elever prøver vi at ud-
vikle os selv, så vi på sigt har 
et endnu bredere og stærkere 
fundament, der gør, at tidlige-
re elever får endnu mere høj-
skolestemning. 

Første weekend i november havde vi repræ-
sentantskabsmøde, hvor vi mødtes med vores 
medlemmer for at brainstorme og diskutere 
foreningens arrangementer i fremtiden. Vi hå-
ber at kunne udvikle og udvide os. 

Tak for din tid og rigtig god læsning.

Kærlig hilsen
Din elevforening, Viborg Elever



I skrivende stund sidder jeg på forstanderkon-
toret en fredag eftermiddag. Hvis jeg vender 
blikket ud mod skoven, ser jeg de flotte efter- 
årsfarver. Kigger jeg den anden vej, ser jeg nog- 
le elever på vej hen over gårdspladsen. Der 
har lige været afslutning af en uges ”team- 
arbejde”, hvor eleverne er blevet kastet ud i 
forskellige prøvelser, fra dans, natløb, volley, 
svømmehal, ”rough’n tough” og meget mere.
De har prøvet hinandens grænser af, og fæl-
lesskabet har båret det hele igennem.
Der har været stor gejst hele ugen igennem, og 
jeg fornemmer også glimt af både tilfredshed 
og træthed i alles øjne.

Det er nu 10 måneder siden jeg tiltrådte som 
forstander på skolen, og der er sket meget.

Først og fremmest vil jeg sige tak for den fine 
modtagelse, jeg har fået fra medarbejderne, 
bestyrelsen, elevforeningen, nye elever og tid-
ligere elever, som jeg har mødt undervejs til 
elevmøder og jubilarmøder.
Hver dag er det en stor fornøjelse og glæde at 
komme på skolen, og jeg synes også, at jeg har 
fået sat mit præg på hverdagen ved at ”spille 
mange små bolde”, som medarbejderne ”har 
grebet”.  Ad den vej, og i fællesskab, har vi fået 
bevæget skolen i den retning, vi ønsker.

Navneskifte/visionsarbejde
Ved Generalforsamlingen i maj måned, blev 
en navneforandring enstemmigt vedtaget.  
Nu hedder vi Viborg Idrætshøjskole (forkor-
telse Viborg IH). Det er en proces, der har været 
undervejs i flere år. Vi lægger os derved op ad 
byens slogan, som siger at, ”Det forpligter at bo 
i en by, der starter med VI”.

Tilsvarende siger vi, at ”Det forpligter at gå på 
en skole der starter med VI – Viborg Idrætshøj- 
skole”.

I fælleskab med alle medarbejdere og besty-
relsen har vi arbejdet med visioner og værdier 
for skolen. Det har været rigtigt spændende. Du 
kan læse mere om vores visions- og værdiarbej- 
de på hjemmesiden.

I forlængelse af navnet går ”VI” igen mange 
steder og er det, som kendetegner os og sko-
lens DNA.

Vi udvikler elever til aktive 
samfundborgere med af- 
sæt i idræt, kultur og fæl-
lesskab 
 
VI VIL – VI KAN – VI GØR
 
Med udgangspunkt i vores visioner og værdier, 
har vi sat en pædagogisk udvikling i gang, som 
vi vil arbejde videre med i de kommende år.
Vi har også lavet en ny brochure, som du kan se 
på nettet eller bestille hos os. Vi har fået gjort 
mange andre PR-tiltag, som gør, at du vil se os 
mere tydeligt rundt omkring i landet og på de 
sociale medier. 
Du vil f.eks. møde os til informationsmøder 
i Århus, København og Ålborg, hvor tidligere 
elever samles, medbringer venner, og hvor 
kommende elever viser den første interesse. 
Indtil nu har vi haft gode arrangementer, hvor 
der har været stor gensynsglæde, og mange 
nye ansigter er mødt op.
Hold øje med disse arrangementer, som an-
nonceres på Facebook.

FORSTANDERSTATUS
af: Erling Joensen



Fokus
Vi har stort fokus på vores nuværende elever, 
så de får den bedste oplevelse i forbindelse 
med deres ophold, og derved bliver gode am-
bassadører for skolen. Vi har fokus på andre in-
teresserede gæster og besøgende, så de føler 
sig godt tilpas, når de henvender sig til os og 
kommer på rundvisning.

Tilsvarende har vi også indgået i et samarbej- 
de med 8 andre idrætshøjskoler, for at få flere 
unge til at vælge et idrætshøjskoleophold til. 
PR-aktiviteterne er skruet betydeligt op.
Det glæder mig også meget, at der allerede 
nu, er 140 tilmeldte elever til den kommende 
Forårsskole 2020. Det er en dejlig fornem-
melse, at kunne melde alt udsolgt, og det giver 
mig et ”et vink” om, at vi gør noget rigtigt for at 
fange de unges opmærksomhed.
Selv om det nu går godt, skal vi i gode tider 
ruste os til de kommende små ungdomsår-
gange, og derved ikke ”hvile på laurbærrene”, 
men hele tiden udvikle skolen pædagogisk og 
fagligt, samt holde skolen ved lige med reno-
veringer af bygninger og udstyr og sikre, at vi 
har en relevant og tiltrækkende profil, som 
kan tiltrække nye elever.

Eliteholdet 
Vi havde i foråret 150 deltagere til udtagelse 
til Viborg Elitehold, hvor der blev udtaget 61 
dygtige gymnaster, som danner grundlag for 
Eliteholdet. De skal i det kommende år turnere 
rundt i Danmark, og repræsentere skolen og 
gymnastikken på bedste vis. Der er også plan-
lagt en rejse med holdet til Argentina i efter- 
året 2020.

Samarbejde 
Som ny forstander er jeg stolt over at have 
meget kompetente og engagerede medarbej- 
dere, som sikrer, at vi kan tilbyde attraktive 
kurser og aktiviteter, og at vi i fællesskab ska-

ber den bedst mulige højskoleoplevelse for 
vores elever, kortkursister og andre, der benyt- 
ter skolen.
Det har været vigtigt for mig ”at lære alle mur-
stenene at kende i eget hus”, men derudover 
har jeg også bevæget mig ud i det politiske 
landskab i Viborg, lært embedsværket at 
kende, og kastet mig ud i andre samarbejdsre-
lationer, som forhåbentligt kan komme skolen 
til gode på længere sigt.  
Så alt i alt, er jeg en optimistisk forstander, 
som er faldet godt til på Viborg Idrætshøjskole 
og i Viborg by. 

Det er dejligt at komme på skolen hver dag, 
hvor jeg møder så mange interesserede og 
engagerede unge mennesker, der i samspil 
med skolens lærere og øvrige personale giver 
tilværelsen indhold og mening. 

Jeg vil ønske jer alle en glædelig jul samt et 
godt og lykkebringende nytår. 
Vi glæder os til at se jer på skolen igen.
 
De varmeste hilsner
Erling Joensen
Forstander



skabe et helt specielt 
udviklingsrum for den 
enkelte elev og fælles-
skabet

VI KANVI VIL
være fyldt med ele-
ver for at skabe de 
bedste vilkår for 
skolen

VI GØR
os umage for at udnyt-
te de muligheder som 
vores dygtige medar-
bejdere, den unikke  
beliggenhed og de per-
fekte rammer giver os 

Vi udvikler elever til aktive samfundsborgere 
med afsæt i idræt, kultur og fællesskab

VIBORG IH



af:  Lene Galonska

RENOVERING

Sidste år luftede vi tankerne omkring at etab- 
lere en ny elevfløj på højskolen, da vi har brug 
for at få løftet værelsestandarden, så vi kan til-
byde værelser med eget bad, til de elever og 
gæster, som ønsker det.
Det har dog vist sig at være en uløselig ud-
fordring at få finansieret den del af projektet, 
som vi ikke selv kan løfte via egne midler og 
tilskud. Det er desværre et generelt problem 
for landets højskoler, og vi kommer i samme 
kategori, selv om vi her på stedet er meget 
mere end blot en højskole. De seneste mange 
års gode økonomiske drift og nedbringelse af 
eksisterende gæld bliver anerkendt, men det 
er ikke nok - afslagene er udelukkende med 
begrundelsen, at vi er en skole.

Udfordringer er til for at blive løst, og derfor har 
vi skiftet fokus, og vælger i stedet at arbejde 

med gennemrenoveringen af skolens gamle 
hovedbygning. 

Det er tiltrængt, og det er en opgave, vi selv kan 
finansiere og løse over en kortere årrække.
At gennemrenovere en bygning fra 1951 er en 
udfordrende opgave, og kræver særlig eksper-
tise, da vi ikke bare skal sikre at værelser samt 
bad- og toiletforhold bliver tidssvarende. 
Bygningen skal også energirenoveres. Det hele 
går naturligvis hånd i hånd, så bygningen kom-
mer til at fremstå moderne og med et godt 
indeklima, samtidig med at det oprindelige 
udtryk fastholdes. Vi kommer til at bruge det 
kommende år på at få planlagt det samlede 
projekt samt at få fastlagt rækkefølgen, da 
eleverne jo i nogen grad skal bo i bygningen 
under processen.

Renovering af højskolens hovedbygning

skabe et helt specielt 
udviklingsrum for den 
enkelte elev og fælles-
skabet

VI KANVI VIL
være fyldt med ele-
ver for at skabe de 
bedste vilkår for 
skolen

VI GØR
os umage for at udnyt-
te de muligheder som 
vores dygtige medar-
bejdere, den unikke  
beliggenhed og de per-
fekte rammer giver os 

Vi udvikler elever til aktive samfundsborgere 
med afsæt i idræt, kultur og fællesskab

VIBORG IH



af: Morten Gram

Så er endnu et år gået i skolens snart 70-årige 
historie – et år der startede noget anderledes. 
Nemlig med en ny forstander ved roret. 
Erling Joensen satte sig for enden af bordet og 
bød personale og nye elever velkommen tilba-
ge efter nytår. Erling har taget hele skolen med 
storm og med nye idéer og masser af energi har 
han allerede, på kort tid, fået sat nogle solide 
og positive aftryk på udviklingen af Viborg IH. 

88 forventningsfulde elever startede op i janu-
ar og da vi ramte februar stødte yderligere en 
flok glade elever til, hvilket betød at vi havde 
100 elever i huset i foråret.
Med 2 temauger i træk var elevgruppen rystet 
godt sammen og havde fået oplevelser, indtryk 
og nok også ømme ben. Den første temauge 
bød på 1000 km challenge, hvor eleverne i hold 
tilbagelægger 1000 km på 36 timer på alle mu-
lige (og umulige) måder. Anden temauge bød 
på Vinterstævneforberedelse. Traditionen tro 
forbereder eleverne her et lille åbningsshow 
til stævnet, for at vise, hvad skolen også rum-
mer. Netop traditionen og historien var årets 
tema i åbningen, og vi fik set Mads Nielsen i 
”nye klæder”, standgymnastik, ungdomsoprør 
og fortvivlede ”millenials” i fuldt flor. Rigtig flot 
arbejde af vores elever, hvor man som lærer 

bare bliver mega stolt. Selve stævnet var en 
succes, og det blev sluttet flot af med Elitehol-
dets opvisning. Der er stor søgning til stævnet, 
og dette skyldes nok ikke mindst, at det er et 
velorganiseret stævne, som Viborg Elever står 
for. Herfra skal der lyde en stor tak for det flotte 
arbejde, som VE gør i alle deres aktiviteter.
Gymnastikken har måske forladt navnet på 
skolen, men bestemt ikke forladt stedet. Af 
forårets 100 elever, var knap 80 en del af elev-
holdets opvisning i større eller mindre grad. De 
gymnastiske fag og dansefag er fyldt godt op 
i dagligdagen. VE Gym har ambitioner som al-
drig før og er klar til at give tidligere elever nye 
gode oplevelser i fint fællesskab, og skolens Eli-
tehold har de seneste år formået at overgå sig 
selv gang på gang med flotte og kreative shows. 
2019 blev året, hvor vi besluttede at lukke vo-
res Gym College ned efter godt 15 år. Ikke for 
at nedprioritere gymnastikken – tværtimod. 
Netop for at tage de rigtige beslutninger i 
ordentlig tid må vi sige, at Gym College er 
nået så langt, som det kunne her på Viborg 
IH. Der skal lyde en stor tak til alle de tidlige-
re Collegeelever, som i tidens løb har været 
en del af hverdagen og livet her på skolen. 

Skiture til både Norge, Andorra og Italien, adven- 

ÅRETS GANG



tureraces og kajakture klemmes ind i den trav-
le forårskalender, og der går ikke mange uger 
med et ”normalt skema”.
Når man som elev ikke lige er på tur, er daglig-
dagen fyldt op med gode aktiviteter og under-
visning i alt lige fra håndstand til hækling og 
diskussioner omkring Verdensmål, og ”Hvem 
er jeg?”. Det er et privilegium som lærer, at være 
med til at danne og udvikle de unge menne-
sker. Det er spændende, at få lov til at rykke og 
stille spørgsmål til de forestillinger den enkelte 
kommer med til deres eget liv og handlinger. 
Det er enormt ansvar, som vi lærere har stor 
respekt for.

I skrivende stund er alle os lærere kommet lidt 
på skolebænken igen. Vi læser tekster af John 
Dewey, Jean Jacques Rosseau og Maurice 
Merleau-Ponty og diskuterer disse ind i vores 
daglige praksis og sætter nye pejlemærker for 
fremtiden. Det er en fantastisk proces og skønt 
at diskutere pædagogik med gode kolleger. Vi 
bestræber os på, at kunne have et højt niveau 
både i idræt, håndværk og teorifag – både fag-
ligt og pædagogisk.
Det er givende at ”gå ud” til de knap 80 elever 
her på efterårsskolen og prøve nogle at de 
ting af, som vi snakker om, men ikke mindst 

er det en kæmpe motivationsfaktor for os, at 
der om ganske få måneder står en fyldt forårs-
skole med 140 elever. Det stiller krav hele vejen 
rundt, og vi lærere vil gøre, hvad vi kan for at 
have pædagogik til tiden.
 
Vi har fine rammer, der om lidt vil blive fyldt 
godt og grundigt op. Vi har dygtige og kompe-
tente medarbejdere i køkken, rengøring, admi-
nistration, ”pedelleri” og undervisning. Viborg 
Idrætshøjskole er i live, leverer et supergodt  
arbejde med elever og andre, der kommer i  
huset - vi er på vej og arbejder hårdt på at finde 
ud af, hvor vi skal hen. Vi har en solid økonomi 
som først og fremmest er baseret på, at vi er en 
af de højskoler, som har flest fuldt betalende 
danske elever og suppleret fint op med et vel-
fungerende ”Viborg Huset”, hvor mange ude-
fra får korte, men gode oplevelser på skolen.  
Siden skolens start har mange ting ændret sig 
- rammer, pædagogik, omgangsformer, idræts-
discipliner – men respekt og forståelse for  
andre mennesker, lysten til at bruge kroppen 
og dyrke idræt og glæden ved at være sammen 
med så mange givende mennesker, er stadig 
den samme – og stadig drivkraften for os der 
arbejder her. Vi er klar til (fortsat) at gøre drøm-
me til virkelighed.



Sæt kryds i kalenderen! 

Lørdag den 22. februar 2020 afholder vi det årlige Vinterstævne.

Det er et stævne, hvor tidligere elever kan komme med deres hold og vise,  
hvad de har lavet i løbet af efteråret. 

Stævnet favner bredt, og der vil være alt, lige fra børnehold,
til Elitegymnaster, til garvede seniorer.

En dag, hvor vi ser glæden ved gymnastik på alle niveauer og i alle aldre  
- gymnastik kan noget helt særligt!

Tilmeldingsfristen til Vinterstævnet er den 1. december 2019.

Hvert hold skal have mindst én instruktør på holdet, som er medlem af Elevforeningen.  

 
Vi glæder os til at se jer!

VINTERSTÆVNE  2020



Så er tiden igen kommet, hvor vi ser tilbage 
på det forgangne år. Det har bestemt været et 
begivenhedsrigt år - både for os og for højsko-
len. Der er sket mange ting, som jeg vil gøre mit 
bedste for at få fortalt. 
Selv om der er sket meget, holder vi stadig fast 
i, hvad vi synes er kerneessensen for Viborg 
Elever - nemlig at styrke sammenholdet og 
udvide vores store familie af tidligere elever, 
som er Viborg IH’ere, GIV’ere, eller hvor man el-
lers føler, man har haft den største tilknytning. 
Fælles for os alle er, at højskolen har fået en vis 
plads i hjertet. 
 

Lige præcis denne plads i 
hjertet er det, vi alle skal ud at 
fortælle om, da det er os, tid-
ligere elever, der er de bedste 
repræsentanter for højskolen. 
Derfor har vi, i samarbejde med højskolen, ar-
rangeret bl.a. infoaftener rundt omkring i de 
større byer, og vi vil etablere et større repræ-
sentantskab. Dette skal hjælpe os med at lave 
flere aktiviteter, udvikle Viborg Elever og samti-
dig styrke samarbejdet med højskolen. 
 
Selvom alt går stærkt, betyder det ikke, at vi 

har glemt alle vores fantastiske medlemmer 
- tværtimod. Vi afholder stadig vores faste ar-
rangementer: Elevmøde, ReCall, Vinterstævne, 
Julesang og Foredrag. 
Vores nye tiltag med et Repræsentantskab skal 
også være med til at skabe endnu flere aktivite-
ter uden for højskolen. Vi har bl.a. givet os i kast 
med ”Walk & Talk i Århus”, som er et stort hit. 
Opbakningen er der, og det er vi rigtig glade for. 
 
Da skolen skiftede navn i foråret, var vi også 
nødsaget til at skifte navnene på vores datter-
foreninger. Dette har heldigvis givet os en stær-
kere tilknytning til dem, som nu har VE (Viborg 
Elever) i navnet. 
 
Vi er altid at finde på Facebook og sender sta-
dig nyhedsbrev ud pr. mail, så du kan blive op-
dateret på, hvad der sker. Du kan altid tilmelde 
dig, hvis du ikke allerede er det, ved at sende 
en mail til os på elevforening@viborgih.dk. 
 
Vi takker for endnu et fantastisk år, og ser frem 
til endnu flere sammen med jer.
 
Viborg Elever

Jeres Elevforening

ÅRETS GANG
AF VIBORG ELEVER

af: Thomas Brun Hansen



SET OG SKET 2019
af: Sidsel Nordby

1000 km Challenge2019

GIV-igen 2019

Surfture til Cold Hawaii 2019



Vinterstævne 2019

Frankrig 2019

Første Cafe-infoaften 2019



Når man har arbejdet sam-
men med 4 forskellige forstan-
dere, over 50 forskellige kolle-
ger i kortere eller længere tid 
og været på job sammen med 
mere end 3000 højskoleele-
ver, så er der mange oplevel-
ser og magiske øjeblikke, der 
passerer forbi, når jeg tænker 
tilbage.
I marts måned 1995 spurgte en god ven fra 
Viborg Orienteringsklub – Tage Arent Jensen 
– mig, om jeg kunne tænke mig at undervise i 
O-løb på højskolen – og det blev min indgang 
til jobbet som højskolelærer på Gymnastikhøj-
skolen ved Viborg. Jeg kendte som viborggen-
ser skolens faciliteter, og efter 13 gode år som 
folkeskolelærer havde jeg mod på at prøve 
noget nyt. At det så samtidig var et job på en 
skole, hvor man ikke er færdig med at være 
sammen med eleverne, når undervisningen er 
slut, var en kæmpe glæde.

Mit primære undervisningsområde var frilufts-
liv, hvor jeg skulle efterfølge navnkundige Axel 
Edinger. Heldigvis skete det sammen med 
unge Morten Tastum, som var skrap udi alle 
friluftslivets discipliner, mens jeg var ham med 
megen turerfaring. Det var utroligt spændende 
at arbejde sammen med en kollega, som inden 
en tur vurderede, at næsten alt var muligt, og 
hvor vi somme tider undervejs måtte justere 
planlægningen, så den harmonerede med 
gruppen og vejret. Jeg husker bl.a. en længere 
sikkerhedsdiskussion Morten og jeg havde ved 
Trysilelven. Vi var ikke helt enige, om vi skulle 
sejle i kanoerne ned gennem et stryg – eller 
vi skulle line kanoerne igennem. Vi valgte det 
sidste, og det viste sig at være meget godt. Vi 

måtte længere nede i gang med en rednings-
aktion, fordi nogle tjekkiske turister var sejlet 
ned igennem stryget i deres gummiflåde – og 
var kæntret. Her var det vigtigt for mig, at hol-
de fast i, at vi ikke skulle gøre noget, jeg som 
den ene af to ansvarlige vejledere ikke kunne 
stå inde for.

Efter nogle år blev min nye samarbejdspartner 
i friluftsliv Johnnie Bøtker Laursen, og det er 
den person, jeg har tilbragt flest timer sammen 
med - på tur. Utallige er de kajak-, vandre-, 
kano- og skiture Johnnie og jeg har været af 
sted på sammen – både i Danmark og i Nor-
ge/Sverige. Vi har været af sted sammen med 
både højskoleelever og sommerkursister, og 
jeg husker især to ture, som vi har gennemført 
rigtig mange gange i alle former for vejr. Vinter-
friluftslivsturen til Opddal-området og kajaktu-
ren i august rundt om Orust. 
Jeg betragter det som et privilegium, at jeg 
som en del af mit arbejde har kunnet tage af 
sted i en uge ud i naturen, sammen med en 
gruppe motiverede og videbegærlige menne-
sker og en god kollega. Uanset gruppen, vej-
ret og forholdene er jeg altid kommet beriget 
hjem – både på grund af de oplevelser vi har 
haft sammen, men også på grund af mødet 
med en række pragtfulde mennesker. Man 
kommer immervæk tættere på hinanden via 
en uges tur, hvor det vigtigste har været at hol-
de sig mæt, tør og varm, samtidig med at man 
anstrenger sig og hygger sig – end man gør ved 
alm. undervisning på skolen. De mange ture 
sammen med Johnnie har også for mig været 
et eksempel på et fantastisk samarbejde, hvor 
vores styrker og forskelligheder samt respek-
ten for hinanden har givet kursisterne meget.

Faget livsanskuelse fortjener en helt særlig 
plads i mine tilbageblik. Gennem tiden har det 
haft lidt forskellige navne, men formen har væ-
ret den samme i en del år. Indholdet er også 
vidt forskelligt, fordi det er et fag, hvor eleverne 

MERE END 24 ÅR PÅ EN 
FANTASTISK ARBEJDSPLADS

af: Michael Øhrstrøm



kommer meget på banen – og det er eleverne, 
der stort set bestemmer indholdet. 

Det har været utrolig spænd- 
ende at lytte til de mange 
oplæg, eleverne er kommet 
med, og det er nok det fag, 
eleverne i deres evalueringer 
er mest positive over for
 
– også fordi deres forventninger ikke har været 
ret store – ud fra navnet. Jeg har haft faget på 
de fleste hold, og der er mange elever, der her 
for første gang fortæller om noget, de ikke har 
delt med ret mange andre tidligere. Det giver 
stor respekt og anledning til meget god høj-
skolesnak efterfølgende, når vi har lyttet til og 
diskuteret oplæggene.

De 6 landsstævner jeg har deltaget i sammen 
med højskoleelever har også givet mig meget. 
Det har på den ene side været meget forskelli-
ge stævner, og både skolens og min rolle har 
også været forskellige Nogle stævner satte vi et 
stort aftryk på, og ved andre var vi mindre syn-
lige. Fælles for dem alle er dog, at det har været 

afslutningen på fantastiske højskoleophold og 
dage, hvor man sammen med elever og kolle-
ger deltog i idrætsaktiviteter, viste sig frem ved 
forskellige opvisninger og festede. 

To oplevelser står stærkt i min erindring: 
1. den lange transport til Rønne i vores lille 
blå Ford Escort sammen med Lone Terp og 
Johnnie samt en masse klatregrej og en trailer 
bagefter med kajakker. Det var ikke det store 
problem at overholde hastighedsbestemmel-
serne. Jeg husker også tydeligt en fantastisk 
opvisning ved Opalsøen samt flytningen af fri-
luftslejren fra Hammershus-området til Rønne, 
fordi friluftseleverne ønskede at være der, hvor 
der var fest. 
2. Opvisningen på havnen i Haderslev med rap-
pelling på en silo, kajakshow med fakler, sam-
arbejde mellem elever og elitehold akkom-
pagneret af symfoniorkester – det hele trænet 
og gennemført til UG – indtil en lidt for hurtig 
person slukkede for optagelserne til storskær-
mene, hvor de fleste af tilskuerne skulle se be-
givenhederne. Det gik ud over kajakholdet og 
Johnnie, hvis perfekte show ikke fik den fortje-
ne fremvisning på skærmene.

Ved alle stævnerne har jeg været stolt over at 

Fortsætter næste side...



have højskolens logo på mit tøj, og været med 
til at vise os frem med det vi laver på VORES 
højskole.

Eleverne – og kursisterne – er 
jo grunden til, at jeg i så man-
ge år har haft det ”BEDSTE 
ARBEJDE I VERDEN”, og det 
er elevernes skyld, at det al-
tid har været helt fantastisk at 
komme på arbejde. 
Vi er privilegerede i Viborg at have topmotive-
rede, samarbejdsvillige, givende og energiske 
elever, som giver enormt meget af sig selv – 
både i undervisningen og i det øvrige samvær 
på skolen Eleverne giver det til hinanden, til 
stedet og til os ansatte. 
Jeg er enkelte gange kommet til at sige, at vi 
faktisk får noget ekstra løn, når vi siger farvel til 
et elevhold – selvom alle er mere eller mindre 
opløste af gråd. Med det mener jeg, at vi her får 
en bekræftelse på, at vi har været med til at på-
virke nogle unge mennesker for livet. 
Det er en kæmpe glæde over at kunne sige 
på gensyn og vide, at man ser mange af dem 
igen – men samtidig er det med en bevidsthed 
om, at det ikke bliver det samme igen. Derfor 
er det også en stor glæde at mærke den store 
opbakning, der altid er fra Elevforeningen og 
tidligere elever. Det er uanset, om det er mødet 
med de tidligere elever, der trækker det store 
læs i VE – eller det er den lituaiske kvinde, der 
for mere end 20 år siden var elev, og som en 
dag tilfældigt kom forbi for at vise sin mand og 
børn SIN skole.

Viceforstanderfunktionen blev en del af min 
hverdag i 2002, da Mogens Hemmingsen for-
lod Viborg og Claus Bo Anderasen blev ny for-
stander. Mellemlederfunktionen har jeg altid 
befundet mig godt i – både fordi jeg har haft 
mulighed for at være med hvor beslutningerne 
tages, men også fordi jeg ikke har haft det ende- 
lige ansvar. Det har givet et nært kendskab til 
mange ansatte på skolen – især underviserne, 
og jeg værdsætter meget de mange personlige 
snakke, jeg har haft med mange gennem ti-
den.  Det har også de senere år betydet mindre 

planlagt undervisning, mens jeg mere har haft 
en funktion, som ham vikaren eller den ekstra 
lærer, der lige kunne træde til, hvis man mang-
lede en person i et af outdoorfagene.

Lad mig slutte dette tilbageblik med det måske 
vigtigste i højskolehverdagen: MORGENSAM-
LINGEN. Det er helt fantastisk at starte dagen 
med at synge et par sange og lytte til en kollega 
eller nogle elever og blive klogere, blive udford- 
ret, blive provokeret eller blive underholdt. 
Man bliver glad af at synge, og der er mange 
vinkler på både livet, verden, tiden med meget 
mere, jeg har lagt øre til og er blevet beriget af 
gennem mere end 24 år. Det er fællesskaben-
de at synge sammen, og det store fællesskab 
er noget af det, jeg har værdsat mest gennem 
årene.

NU er dette ikke et farvelskrift, men det er ikke 
nogen hemmelighed, at jeg stopper på skolen, 
når forårsholdet 2020 er slut – formelt er sid-
ste arbejdsdag d.1.august. Nu siger vi jo heller 
ikke farvel på Viborg Idrætshøjskole – men på 
gensyn.

Michael Øhrstrøm



Hvor kommer du fra?
”Lige uden for Viborg – fra den lille by Rødding, 
så jeg er ret lokal.”
 
Hvor bor du nu?
”I den bydel der hedder Liseborg i den sydvest-
lige del af Viborg.”
 
Hvordan er din civilstatus?
”Jeg er gift med Berit og vi har 3 piger på 7, 10 
og 13 år. ”
Så der er gang i den derhjemme?
”I den grad – men lige pt. er jeg i den fase, hvor 
jeg er pinlig og der bliver vendt en del øjne. Det 
er skønt - men heldigvis kan jeg bruges, når der 
skal køres til et eller andet.”
 
Hvad er du uddannet som?
”Jeg har jo 2 uddannelser. Jeg har en handel-
seksamen og har arbejdet som sælger (ligesom 
min far og storebror). Men da jeg spurgte min 
chef, om jeg måtte købe mig ind i firmaet, sag-
de han ja… men først om 8 år! Så tænkte jeg, 
at der skulle ske noget andet. Så jeg blev mu-
rerarbejdsmand og efterfølgende udlært som 
murer.”
 
Hvordan er det at arbejde på Viborg IH?
”Det er skønt. Jeg kan jo ikke komme til at være 
her lige så længe som Hans Ole, med min alder, 
men jeg kan se, at jeg godt kunne komme til at 
blive her længe. Jeg er rigtig glad for at være 
her.”
 
Hvordan kan du mærke det?
”Det er enormt alsidigt. Der er altid glade og 
smilende mennesker her på stedet. Det er lige 
mig.”
 
Hvad er en god arbejdsdag for dig?
”Uhh - jamen det er en dag med mange bolde i 
luften, og når jeg får muligheden for at gøre folk 
tilfredse, såsom når en lærer spørger om hjælp, 

og det er muligt at give en hånd med. Det sy-
nes, jeg er fedt. Måske jeg nogle gange kommer 
til at have lige rigeligt med bolde i luften, men 
man kan se, at det rykker, og det når jeg, så er 
det fedt.
Der må godt være gang i den, og det er der jo 
af og til her i huset. Ellers så elsker jeg bare at 
få lov til knokle.”
 
Hvad får du tiden til at gå med i fritiden?
”Jamen, jeg har jo 3 børn og så er jeg jo lykke-
lig gift, så går tiden jo næsten af sig selv. Alle 
3 piger spiller fodbold og håndbold. Så med 2 
træninger om ugen til hver sport, og kampe i 
weekenden, så er der ikke så meget fritid, jeg 
skal have til at gå. Men den tid, jeg har, bruger 
jeg på at løbe og cykle, og så er jeg med i en lille 
flok, der mødes hver torsdag kl. 05.00 et eller 
andet sted i Viborg, og så går det efter tur med 
at arrangere halvanden times træning. Det er 
alt lige fra Crossfit, til trappeløb i P-kældre og 
løbeture i skoven eller også bare flytte en or-
dentlig bunke sand eller fliser med skovl og 
trillebør - det er meget hyggeligt.”
 
Hvad har du dyrket af idræt?
”Ja - jeg har spillet en del håndbold her i Viborg 
og har spillet i 3. division i SIK og kan da også 
stadigvæk, men det der med at få logistikken 
derhjemme til at gå op, gør, at det er lagt lidt 
på hylden.”
 
Har du selv gået på højskole?
”Nej, det har jeg ikke. Jeg har gået på efterskole 
her i byen… på Bjergsnæs. Det var rigtig fedt. 
Og forhåbentligt skal alle min børn også afsted 
på enten efterskole eller højskole.
Så højskolehverdagen er ikke helt ukendt for 
mig, selv om det selvfølgelig er mere modne 
elever.”

10 STÆRKE TIL PEDEL
RYAN KJÆRSGAARD

af: Morten Gram



What?
Højskolepædagogisk uddannelse er et 1-årigt 
uddannelsesforløb, der i alt strækker sig over 
5 uger. Vi får muligheden for at dykke ned i 
højskolens idégrundlag og historie. Ud over 
blot at være et uddannelsesforløb er det på 
mange måder et mini-højskoleophold, hvor vi 
på sin vis er ”eleverne”. Vi er 17 kursister fra 10 
meget forskellige højskoler, hvilket giver en ret 
spændende dynamik, hvor vi hver især bidra-
ger med erfaringer fra netop vores skole. Hvert 
modul holdes på en højskole et sted i landet.
Første modul gik til den traditionsrige Vallekil-
de højskole med efterhånden 154 år på bagen. 
Det er altid en fornøjelse at komme lidt på tur, 
og en stor del af HPU-forløbet er at opleve og 
mærke skolernes liv og atmosfære.
 
How?
Der findes ikke en uddannelse, der baner vej- 
en for et højskolejob, som det er tilfældet for 
folkeskolelærere og gymnasielærere. Det bety-
der, at det er ”noget andet”, der gør en til høj-
skolelærer, og den masse af ”andet” er svær at 
definere, beskrive og forklare. Efter en årrække 
i et enestående højskolejob, hvor vi har mødt 
højskoleverdenen i praksis, er motivationen for 
at gå et spadestik dybere og forsøge netop at 
forklare det der ”andet” til stede.
På HPU bliver det hele lidt mere konkret. Det 5 
ugers kursus er en blanding af forelæsninger, 
undervisning, erfaringsudveksling, refleksioner 
og socialt samvær, og hvor der er tid til at gå i 
dybden med tingene.
Det er skønt at mærke, at det er noget, vi kan 
bruge og noget, vi har haft brug for.

 Why?
Det er noget særligt noget, det der højskole - 
og det er det også at undervise der.
Når man har været på højskole og skal fortæl-
le sine ”ikke-indviede” venner om det, så lyder 
det ofte ”man bliver nødt til at opleve det, det 
kan ikke forklares”.

Det er helt fint at det er sådan, men problemet 
er, at vi undervisere har en tendens til at bruge 
lignende vendinger, når vi skal forklare, hvad 
det er vi laver. Det er noget med at mennesker 
mødes, snakke opstår, timerne og ”fritiden” 
flyder sammen og så har vi et højskoleophold.
På højskole-pædagogik-sprog hedder det 
Livsoplysning, Folkelig oplysning og Demokra-
tisk dannelse (LFD), det hedder ”Den levende 
vekselvirkning”, ”Det hele menneske”, og den 
slags.

Inden for højskoleverdenen er der en slags for-
ståelse af, at det tager 3-5 år at blive højskole-
lærer - altså sådan rigtig højskolelærer - hvor 
man ikke bare er opmærksom på, men reelt 
forstår og formår, at gøre undervisningen til 
andet og mere end fagundervisning, og at bin-
de undervisningen og ”fritiden” sammen på 
en meningsfuld måde. Det har vi selv mærket 
og vi er enige i, at højskolelærer ikke er en titel 
men snarere en funktion eller en færdighed, 
som man skal tillære sig. Her er HPU’en et godt 
sted at tage hen, hvis man vil være endnu mere 
højskolelærer, altså mere af gavn end af navn.

HØJSKOLEPÆDAGOGISK 
UDDANNELSE (HPU)

af: Jonas Borsøe & Daniel Hyldgaard





De sidste mange år har skolen haft et Elitehold 
bestående af gymnaster, der har en forbind- 
else hertil. For et par år siden åbnede Elite-
holdet dog op for, at man kunne tilmelde sig 
udtagelsen uden at have gået på højskolen. En 
ændring der har gjort, at holdet er blevet mere 
tilgængeligt for gymnaster fra forskellige egne 
af landet. 

I juni måned oplevede vi der-
for, at rekordmange gymnas- 
ter havde tilmeldt sig udtag- 
elsen til Viborg Elitehold. Af 
et felt bestående af cirka 110 
piger og 50 drenge, slap 61 
gymnaster gennem nåleøjet, 
og blev en del af Viborg Elite-
hold sæson 19/20. 

Eliteholdet træner én weekend hver måned, 
hvor der fra fredag aften, til lørdag sen aften er 
fuld knald på i højskolens Springsal, Annexhal 
– og selvfølgelig også i Idrætshallen, hvor vi of-
test træner, når vi er fælles. I løbet af de første 
træninger har gymnasterne allerede indlært 
halvdelen af det opvisningsprogram, de skal 
turnere med til foråret. Det er ingen selvfølge, 
at holdet er så langt med opvisningsprogram-
met på dette tidspunkt, men når træningskul-
turen og sammenholdet er godt, kan det lade 
sig gøre.

Netop sammenholdet på Eliteholdet er også, 
som altid, noget særligt. Når folk kommer fra 
nær og fjern, men mødes på højskolen, er det 
nemlig som om man bliver ramt af den særlige 
ånd, der lever nær Klostermarken i Viborg... og 
dét på trods af, at gymnasterne ikke nødven-
digvis har kendt hinanden på forhånd.
I år er en stor del af vores gymnaster bosat i 

VIBORG ELITEHOLD
Status fra skolens Elitehold



af: Sebastian Bagger

VIBORG ELITEHOLD

Nordjylland. Det betyder også, at vi på vores 
opvisningsturné til foråret forsøger at komme 
en del rundt i Nordjylland – både for at opvise, 
men også for at repræsentere skolen. En del af 
det, at gå på Eliteholdet er nemlig også at skul-
le repræsentere skolen rundt omkring i diverse 
gymnastikhaller, og dermed være med til at 
skabe omtale og få nye elever til skolen.

Men i år skal vi faktisk ikke bare repræsentere 
skolen i Danmark. Sammen med Erling plan-
lægger vi nemlig en udenlandstur for dette 
års Elitehold. Nærmere bestemt går turen til 
Argentina, og kommer til at ligge i oktober 
2020. Her skal vi opleve den argentinske kultur, 
lave opvisninger og workshops, og ikke mindst 
fortælle om højskolen. Og så skal vi selvfølge-
lig også hygge os en hel masse. Inden da har 
vi dog en hel opvisningssæson, vi skal opleve 
sammen først. 

Vores første opvisning er til 
Kick Off den 19. januar 2020, 
hvorefter Idrætshallens tag 
kommer til at lette den 22. feb- 
ruar 2020, hvor årets Vinter-
stævne står for døren.
 
Sebastian Bagger, 
instruktør på skolens Elitehold



5. jan   Højskolestart 

16. feb   Højskolestart 

22. feb   Vinterstævne

15. apr  syng, spis og snak

1. - 3. maj  Elevmøde

5. maj   Generalforsamling, Netværket viborg ih

12. juli  Familiehøjskole, uge 29

19. juli  Familiehøjskole, uge 30 

26. juli  MTB, kajak og Centre og movement, uge 31 

12.  aug  Højskolestart

5. - 6. sep  Jubilarmøde

30. sep  Højskolestart

2. - 4. okt  Recall

Der tages forbehold for ændringer - følg os på FACEBOOK eller på viborgih.dk/om-os/kalender, 
her kan du altid holde dig opdateret og læse mere om ovenstående begivenheder.
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VIBORG IH

VÆRDIORD

FAGLIGHED Vi gør altid vores bedste
Vi har høje ambitioner

Vi er altid i bevægelse 
Vi er kreative og nytænkendeDYNAMIK

ENGAGEMENT Vi brænder for det vi laver
Vi går op i det vi laver

RUMMELIGHED Vi har plads til alle
Vi værdsætter forskellighed


