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Vi står i en speciel situation grundet Covid-19, 
hvor vi er nødt til at følge myndighedernes an-
visninger. Derfor har vi desværre været nødt til 
at aflyse nogle af arrangementerne i 2020. 
Kommende arrangementer for 2021 står i vores  
online kalender, men med forbehod for, at vi 
kan blive nødt til at aflyse eller udskyde igen.

Som medlem af Elevforeningen kan du: 

»

»

»

»

Kontingentet bliver opkrævet hvert år i oktober/
november. 

Der er forskellige former for medlemskab: 

»

»

»

»

»

Vi vil gerne sende så meget som muligt pr. 
mail, så derfor er det vigtigt, at vi har din rig-
tige mail.

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

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

Læs mere om Elevforeningen på viborgih.dk. 

KONTINGENT 2021
Elevforeningen, Viborg Elever, er for tidligere elever på 
Viborg Idrætshøjskole

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

deltage i Recall - en gensynsweekend for 
tidligere elever, hvor du lige mærker høj-
skoleånden igen! 

tilmelde gymnastikhold til Vinterstæv-
net - 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! 

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 fra du er 10-årsju-
bilar (du får rigtig mange år gratis) 



FORORD
af: Jeppe Naundrup Pedersen

Inden længe er 2020 et afsluttet kapitel, og sik-
ke en omgang, det har været. Fra den ene dag 
til den anden blev hele verden pludselig sendt 
i knæ som følge af et kinesisk virusudbrud.  
Højskolen har været lukket, vi har levet i iso-
lation, og nu lever vi i en hverdag fyldt med  
restriktioner. 
Med alt det, året har bragt os, er der meget at 
reflektere over, og der er trods alt flere ting, vi 
kan tage med os videre. 

Da restriktionerne var på sit strammeste, skul-
le vi isolere os selv og holde afstand til vores 
nærmeste. Det har, for nogen, været en svær 
tid præget af ensomhed, men set i bakspejlet 
har det måske også været en øjenåbner. 
Når tiden pludselig står stille og hverdagens 
stress forsvinder, da indser man betydningen 
af nærkonktakt til de personer, man har nær-
mest. 
Vi har selvfølgelig teknologien, der har givet 
os mulighed for, at vi kan se og tale med hin- 
anden. Vi har jo faktisk også set, hvordan tek-
nologien er i stand til at samle en hel højskole. 
Men den ægte vare ved den fysiske tilstede-
værelse og følelsen af et varmt knus, det kan 
teknologien slet ikke hamle op med. Det ligger 
måske langt ude i fremtiden, inden vi igen kan 
sænke paraderne over for fysisk kontakt, men 
jeg er af den overbevisning, at når den tid kom-
mer, vil vi sætte meget mere pris på nærhed, 

end vi gjorde i forvejen.
Når man går på højskole og lever i den vel-
kendte højskoleboble, så har man super gode 
forudsætninger til at arbejde med personlig 
udvikling og selvrefleksion. På samme måde 
har vi under nedlukningen været lukket inde 
i vores hjem, og det har givet os en nærmest 
unik mulighed til at fordybe os. Det kunne være 
i os selv, familien, eller i en ny hobby. 
Vi har virkelig haft tid til at reflektere og mærke 
efter, hvad der egentlig betyder mest for os. Det 
gør, at vi fremadrettet vil være bedre stillet til at 
efterleve de værdier, og dreje vores liv i den ret-
ning, vi ønsker. Ligesom et højskoleophold kan 
fungere som et pitstop under en uddannelse, 
så vil vi måske se tilbage på tiden i isolation 
som et tiltrængt pitstop i vores liv. 

Vi aner ikke, hvad fremtiden bringer, men der 
er al mulig god grund til at se ud i fremtiden 
med ja-hatten på. Fra elevforeningens side er 
det håbet, at vi ovenpå elevforeningens mest 
aktivitetsfattige år til dato, kan komme stærke-
re tilbage end nogensinde før.  

Tak for din tid og rigtig god læsning.

Kærlig hilsen
Din elevforening, Viborg Elever 

FØLG VIBORG ELEVER PÅ
 

FACEBOOK   @viborgeleverelevforening
INSTAGRAM   @viborgelever



Et usædvanligt år
Da jeg stod i døren ved hovedindgangen den 
5. januar 2020, gav jeg et godt håndtryk som 
velkomst til de nye elever, samt til de forældre 
der var med for at aflevere de unge mennesker. 
Forventningerne var store - både hos de nye 
elever og hos skolens lærere og ansatte. Vi var 
meget glade og tilfredse med at have en fyldt 
forårsskole med 140 elever.
På det tidspunkt jeg stod og modtog elever, 
havde jeg ikke ”i min vildeste fantasi” forestillet 
mig, at jeg godt 2 måneder senere, til en mor-
gensamling, skulle sende alle eleverne hjem 
uden varsel. 
Det blev som vi alle ved, en realitet på grund af 
Covid-19, hvor næsten hele Danmark ”lukkede 
ned”.
På det tidspunkt havde jeg heller ikke fanta-
si til at forestille mig, at nedlukningen kom til 
at vare 2½ mdr. (Eleverne mistede næsten et 
halvt højskoleophold!)
I nedlukningstiden afholdt vi ”hjemmehøj- 
skole” live over Facebook, hvilket kørte ret godt, 
når det nu ikke var en mulighed for eleverne 
at være fysisk til stede på skolen. Danmark 
var forandret fra den ene dag til den anden. 
Alle skulle være ”forandringsberedte” og finde 
nye løsninger, hvilket jeg syntes, vi fandt nogle 
gode bud på.

Med uvisheden om, hvornår eleverne kom til-
bage, tog vi fat i nogle større renoveringsop-
gaver. Vi har fået lydisoleret spisesalen, lagt nyt 
gulv på og moderniseret den gamle gymnastik-
sal kaldet “Kirken”.   
Mange medarbejdere blev hjemsendt på 
lønkompensationsordningerne, og et lille nød-
beredskab kørte skolen videre uden elever. 
En meget mærkelig fornemmelse at være på 

en stor tom skole, hvor det virkelig gik op for 
mig, at det er menneskerne/eleverne/kursis- 
terne, der ”skaber højskolen” med deres til-
stedeværelse i samspil med de ansatte.
Eleverne kom tilbage sidst i maj måned, og 
nåede at få de sidste 5½ uge ”for fuldt drøn” 
– vi kørte næsten ud i et stræk, med uger og 
weekender ud i et. Heldigvis var vejret godt og 
eleverne oplevede Viborg IH, når den er bedst.

Mange elever 
Af gode grunde kan man ikke nå at opleve det 
samme på den halve tid, så omkring 60 elever 
valgte at melde sig ind på Efterårsskolen 2020, 
hvilket gav et ordentligt boom i tilmeldingerne. 
I flere år har der været færre tilmeldte i efteråret 
end i foråret. Dette efterår måtte vi melde ud-
solgt med 140 tilmeldte inden sommerferien 
og med 40 elever på venteliste.  Foråret 2021 
er også for længst udsolgt. Vi har 200 på vente-
liste, og tilmeldingerne til Efteråret 2021 strøm-
mer ind.
Noget helt usædvanligt er sket i 2020. Covid-19 
situationen har ændret de unges planer. Jeg 
tænker, at mange af de unge, der var på vej til 
at rejse ud, søger mod højskolen i stedet for.
Vi ser det samme billede over hele landet. 
Mange højskoler i Danmark har udsolgt og flere 
har lange ventelister.
Vi var heldige at få afviklet vores korte som-
merkurser inden smittetallet steg igen her i 
efteråret. 
I øjeblikket har vi lukket ned for alle udefra kom-
mende arrangementer, så vi kan ”beskytte” 
vores elever bedst muligt.
Vi har henstillet til vores elever, at de ikke skal 
gå i byen. De skal være yderst opmærksomme 
på, hvordan de færdes når de skal hjem på 
weekend eller er væk fra skolen. Indtil videre 

FORSTANDERSTATUS
af: Erling Joensen



er vi heldigvis ikke blevet ramt af Covid-19, men 
som så mange andre steder tænker vi, at det 
ikke er et spørgsmål, om vi bliver ramt men om, 
hvornår vi bliver ramt af det første tilfælde af 
Covid-19. 
Vi har i 2020 desværre været nødsaget til at af-
lyse Elevmøde, Jubilarmøde samt mange større 
fester og gymnastikopvisninger.
Men ellers går det godt på skolen. Mange elever 
giver en god økonomi, og vi er i fuld gang med 
renovering af hovedbygningen (læs mere i 
afsnittet om “Første renoveringsetape”.
Viborg kommune har besluttet at placere den 
nye 50 m svømmehal til 60 millioner kr. ved si-
den af vores, så vi får snart et af landets største 
svømmeanlæg. Byggemøderne og projektering- 
en er i fuld gang.
Vi iværksatte et pædagogisk udviklingsarbejde i 
2019, hvor vi fortsat arbejder med nogle spæn-
dende processer og prøver at være konkrete i 
forhold til visioner og værdier.

Der har været vagtskifte på flere poster
Vi har sagt farvel til skolens viceforstander gen-
nem 25 år, og fik afholdt en afskedsreception 
og et 25-års jubilæum for Michael Øhrstrøm. En 
dejlig solskinsdag med masser af gode taler og 
underholdning. 

Der skal lyde en mange tak til Michael for ”tro 
tjeneste” og den store forskel, han har gjort for 
mange elever og ansatte.
Heldigvis har vi fundet den rette afløser. Det blev 
Morten Gram, hvilket vi alle er glade for.  
Skolens formand gennem mange år, Morten 
Jørgensen valgte til Generalforsamlingen, ikke 
at genopstille til bestyrelsen - også en stor tak til 
Morten for indsatsen. 
Skolens nye formand blev Søren Møller Chris-
tensen og der kom 3 nye bestyrelsesmedlem-
mer ind. 
Vi på skolen ser frem til et fortsat godt samar- 
bejde med en stærk ny bestyrelse.
Vi håber alle, at vi snart kan vende tilbage til 
normale tilstande. Covid-19 modarbejder  
højskolens ”kerneværdier” med sammenhold 
og fællesskab.
Vi ved, at alle gør deres bedste, og det skal 
vi blive ved med - også her på Viborg Idræts- 
højskole. Vi skal tilpasse os, så vi forbliver en af 
de foretrukne højskoler når de unge mennesker 
skal vælge. 
Jeg ønsker jer alle en glædelig Jul samt et godt 
og lykkebringende Nytår. 
Vi glæder os til at se jer på skolen igen (når det 
er muligt).



I år skal vi desværre ikke Sætte kryds 
i kalenderen!
Lørdag den 22. februar 2021 skulle vi have afholdt det årlige Vinterstævne

  Som det ser ud nu, forventer vi ikke at afholde      
      det årlige Vinterstævne, grundet Corona.
         Men hold øje med vores kalender!

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

 
          Vi glæder os til at se jer næste gang!

VINTERSTÆVNE 2021
af: Nina Dencker

vinterSTÆVNET 2021

er  AFLYST!



Det har på mange måder været et usædvanligt 
år for os alle, på grund at Corona/Covid-19, 
hvor meget har været anderledes og vi skulle 
finde på andre måder at være sammen på. 
Det har også været en tid, hvor alt det, elevfor-
eningen står for, ikke har kunne lade sig gøre, 
som for eksempel at mødes med sine bedste 
højskolekammerater og måske stifte nye be-
kendtskaber til en weekend på vores elskede 
højskole, til enten Elevmøde, ReCall eller Jubi- 
larmøde. Der har i stedet været plads til reflek-
sion og måske man har fundet ud af, hvor stor 
en betydning højskolen har for en selv. Vi kan 
i elevforeningen virkelig mærke, at vi ikke kan 
vente med at komme igang igen, og at længs-
len efter at arrangere arrangementer for jer er 
høj. 

Vi har i elevforeningen haft mange forvent-
ninger til 2020, i forhold til de arrangementer 
der skulle afvikles og de nye idéer der skulle 
afprøves. Vi har i stedet prøvet at optimere i 
”maskinrummet”, som det er så moderne at 
gøre, for at kunne få et bedre overblik over de 
arrangementer vi skaber, men også for lettere 
at kunne danne os et overblik over, hvad der  
skal forbedres eller, hvor der kan opstå nye 
initiativer. Et led i denne udvikling har blandt 
andet været repræsentantskabsweekenden, 
som vi var tovholdere på sidste efterår. Week-
enden gik ud på, at 20 tidligere elever kom og 
gav deres tilkendegivelser på, hvad de syntes 
fungerede og, hvad der kunne forbedres.  Det 
var en meget givende weekend og vi fik hurtigt 
arbejdshandskerne på, og til vores visionsmø-
de skulle alle disse idéer gennemtænkes og 
føres ud i livet. Vi håber, at disse idéer vil blive 
tydelige for jer med tiden, og I kan få glæde af 
dem i fremtiden. 

VE-Vest, den tidligere GIV-vestkreds, har vi år 

givet et ”kunstigt åndedræt”, ved at nedsætte 
en styregruppe, som hjælper os med at lave 
arrangementer til jer i og omkring Århus. De 
har allerede afholdt en fødselsdagsaften og en 
strand-hygge dag, hvilket var med stor succes. 
Vi håber på, at vi på sigt også at kunne skabe 
det samme for VE-Øst.

Vi har været utroligt heldige i år, da vi lige ak-
kurat nåede at afholde Vinterstævne, hvilket 
selvfølgelig for os var til stor glæde og utroligt 
dejligt at se, hvad de forskellige gymnastikhold 
havde arbejdet med i løbet af sæsonen. Godt 
at gymnasterne nåede at komme på opvis-
ningsgulvet i foråret.  

Årets Generalforsamling kunne desværre ikke 
afholdes på højskolen, men blev derimod 
transmitteret live over Facebook, det var et 
godt alternativ, men vi håber selvfølgelig ikke, 
det bliver nødvendigt at gøre igen. Denne tid 
har fået os til at tænke på alternativer og fået 
os til ikke at gøre, som vi altid gør, hvilket nogle 
gange kan være godt nok.  

For at gøre det lettere for jer medlemmer at 
finde information om de arrangementer der 
afholdes, vil vi fremadrettet kun informere om 
dem over vores Facebookside ”Viborg Elever” 
og gruppen ”Viborg Elever – events”. Den sidst-
nævnte gruppe, skal også være med til at give 
mulighed for, at I som medlemmer også kan 
invitere hinanden til for eksempel en løbetur i 
skoven eller et spil spikeball. 

Vi takker for et rigtig godt år, på trods af de ud-
fordringer der nu har været. Vi glæder os sådan 
til at se jer alle igen. 

Viborg Elever – Jeres elevforening 

ÅRETS GANG
AF VIBORG ELEVER

af: Thomas Brun Hansen





Første renoveringsetape er i gang 

Endelig er det vi har drømt om i årtier blevet 
til virkelighed. Den 1. september rykkede ned-
bryderne ind, og begyndte at pille hele 1. sal 
i østfløjen fra hinanden. Alt skulle ud, gulve, 
VVS, el, tag og vinduer. I løbet af få dage stod 
man på etageadskillelsen ned til kontorerne, 
og havde samtidig mulighed for at kigge ud til 
den smukke blå septemberhimmel mellem de 
gamle tagsten. Da der ikke var mere der kun-
ne fjernes på 1. sal, fortsatte nedbryderne i 
stueetagen. Dermed er skolens administrative 
og pædagogiske personale hjemløse frem til 
marts 2021, hvor vi kan rykke ind i nyrenove-
rede og tidssvarende lokaler. Indtil da, er der 
indrettet midlertidigt lærerværelse i et klasse-
lokale, og administrationen har indtaget Pejse-
stuen.

Skolens pedeller har arbejdet på højtryk for 
at redde det fra østfløjen, som kan genbruges 

i de endnu ikke renoverede dele af hovedbyg-
ningen, samtidig med at de har knoklet med 
at flytte kontorinventar og de ufattelig tunge 
gamle penge- og brandskabe. Det foregik i højt 
humør og heldigvis uden, at nogen kom noget 
til.

Derudover har en mindre gruppe af medarbej-
dere arbejdet med valg af nyt inventar og far-
ver til værelserne. Vi glæder os til at kunne vise 
det frem engang ude i fremtiden, når Corona 
ikke længere definerer vores adfærd.

Denne relativt lille etape gør os klogere på, 
hvad vi skal tage særlig højde for i de efterfølg- 
ende etaper - både ift. opbygning af værelser-
ne, men også ift. inventar, indeklima m.m.

Os, der har vores daglige gang på skolen, nyder 
at følge, hvordan værelserne og administra- 
tionen langsomt bliver genopbygget. Hvis tids-
planen holder, så står der otte værelser klar til, 
at der kan rykke elever ind den 3. januar 2021.

FØRSTE RENOVERINGSETAPE
AF VIBORG IH

af: Lene Galonska



af: Kathrine Larsen 

2020 har været fantastisk begiv- 
enhedsrigt, og samtidig præget 
af en buldrende tomhed. Jeg vil 
i dette årsskrift komme omkring 
udvalgte øjeblikke, som står  
lysende klart for det forgang-
ne år. 

I tilbageblikket må vi erkende, at én begiven-
hed har fyldt lidt mere end nogen overhovedet 
havde forestillet sig. Covid-19 gjorde sit indtog i 
Europa, Danmark lukkede ned og vi måtte sen-
de eleverne hjem. Tomheden var til at føle på. 
Det blev til 10 uger, hvor højskole blev erstattet 
med hjemmehøjskole, fællessang fik en ny di-
mension, bo-gruppemøder blev til online-sam-
taler og afstand blev en del af hverdagen. Ned-
lukning, afstandskrav og forsamlingsforbud 
rimer ikke ligefrem på fællesskab, samvær og 
nærvær. Vi måtte derfor gøre os umage og ud-
folde vores kreative idéer, pædagogiske evner 
og tænke anderledes i et forsøg på at bevare 
fællesskabets bånd og de gode relationer.
 
I slutningen af maj bød vi atter eleverne velkom-
men hjem, og det var med stor glæde, at vores 
elever endelig kom tilbage til højskolen. Glade 
og forventningsfulde, men også spændte på, 
hvilken dagligdag, der ventede dem. Sammen 
har vi fundet vores vej igennem retningslinjer, 
tiltag og adfærdsændringer, der gør, at vi alle 
trygt kan færdes på højskolen og aktivt deltage 
i højskoleaktiviteter og undervisning på en me-
ningsfuld måde.
 
Det er tankevækkende, at vi på trods af 10 ugers 
nedlukning står med en følelse af, at fællesska-

bet stod stærkere da vi kom tilbage, end da vi 
forlod skolen i marts. Det tyder på, at når et 
fundament med gode relationer er skabt, så 
efterlader vi et aftryk i hinanden, der i tider med 
afstand og manglende samvær, gør os stærkere 
og binder os tættere sammen.

 
Dette statement blev kendetegnet for sidste års 
visionsarbejde og har siden været et pejlemær-
ke for den retning Viborg IH vil bevæge sig i. Sta-
tementet uddybes yderligere; ”Vi vil - være fyldt 
med elever for at skabe de bedste vilkår for 
skolen”. Det er næsten ubegribeligt, at vi her et 
år efter, har en skole, hvor elevholdene – både 
forårs- og efterårsholdet - er helt fyldt op. I janu-
ar 2020 meldte 144 glade og forventningsfulde 
elever deres ankomst, som alle var spændte 
på, hvad det næste halve eller hele år ville brin-
ge dem. I august 2020 bød vi velkommen til et 
rekordstort efterårshold med 140 elever, hvoraf 
60 var fortsættere fra foråret, der grundet ned-
lukningen ikke helt havde fået nok højskole og 
derfor ønskede at fortsætte.
 
Skolen bliver levende, når den fyldes med ele-
ver og deres gode initiativer søsættes. De fyldte 
elevhold giver os gode og gunstige arbejdsvil-
kår, og vi undervisere gør os umage for hele 
tiden at følge med udviklingen både fagligt og 
pædagogisk. I løbet af året har vi haft pædago-
giske dage, hvor vi har arbejdet med vores pæ-
dagogiske udgangspunkt. Dette arbejde er en 
fortløbende proces, som nu og da tages op til 
genbehandling. Det er et spændende og beri-
gende arbejde at være en del af denne proces 
sammen med gode kolleger, når vi kan diskute-

ÅRETS GANG

 Vi vil - Vi kan - Vi gør



re forskellige holdninger, der skaber indsigt og 
nye perspektiver på egen praksis. Fagligt har vi 
fokuseret på at opkvalificere og udvikle vores 
udbud af fag, og det betyder, at nye idrætsfag 
såsom Fitness og OCR er skabt – og det har 
været med stor succes. Fremadrettet er fokus 
rettet mod udvikling af de teoretiske og hånd-
værksmæssige fag, hvor blandt andet fag om-
kring genbrugsglæde og bæredygtighed er på 
tegnebrættet.
 
Vi ser frem til, at det kommende år forhåbent-
lig igen byder på årlige og traditionsrige begi-
venheder som Elevmøde, Jubilarmøde, Recall, 
vennefester og besøgsweekend. Men for nu er 
det en stor glæde at se tilbage på Vinterstæv-
net, som en af de årlige begivenheder, der 
heldigvis nåede at blive afviklet. I ugen op til 
Vinterstævnet havde eleverne en temauge. Te-
maugen kulminerede til åbningen af stævnet, 
hvor eleverne leverede et brag af et show. Tak 
til Viborg Elever, som igen har gjort et godt og 
solidt arbejde omkring planlægningen, hvilket 
resulterede i et succesfuldt stævne med stor 
opbakning.
 
Studieturen til Frankrig fik nye klæder, da rejser 
til udlandet frarådes. I stedet gik turen til Vig-
sø i Thy, for at dykke ned i nogle af de skøn-
ne natur- og kulturoplevelser, som Danmark 
tilbyder. Det var en fantastisk uge, der bød 
på udfordrende bølgesurf i Hanstholm, lange 
Mountainbiketure i klitter og på vilde spor, hav-
kajak i store bølger og gåtur i vildtreservatet på 
jagt efter kantareller og glimt af en kronhjort. 
Eleverne stod selv for madlavningen i lejlighe-
der, smagte på delikatesser fremstillet af loka-
le råvarer, hørte foredrag med Casper Steinfath 
omkring hans forsøg på at krydse Skagerak på 
et SUP-board og meget andet.
 
2020 blev også året, hvor vi tog afsked med  
Michael Øhrstrøm, som gennem 25 år har væ-

ret en ambassadør for Viborg IH. Michael har 
gennem alle årene været en engageret klippe 
for hele skolen, og har altid udvist ro, overblik 
og overskud. Vi ønsker alle Michael et godt oti-
um og alt muligt held og lykke fremad. 
Michaels afsked betød samtidig et goddag 
til Morten Gram, der efter 5 år som underviser 
på Viborg IH, har overtaget jobbet som vicefor-
stander. Morten er erfaren i højskoleverdenen, 
og er samtidig en stærk pædagogisk ildsjæl, 
der brænder for elever, lærere og Viborg IH.  
Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde.
 
Forandring må være ordet, der er gennemgå-
ende for 2020 på Viborg IH, idet der også er 
igangsat et stort renoverings- og udbygnings-
projekt, der kommer til at løbe over de næste 
år, hvor pedellerne ligesom i det daglige gør en 
uundværlig indsats. 
 
Tilbage er kun at sige tak for i år, og vi glæder 
os til 2021 med alt, hvad det vil bringe.



I tilblivelsen af skolens årsskrift i 2019 var jeg 
en del af den lille redaktion der skulle udforme 
indholdet i skriftet.  
Her kom jeg på en (hvis jeg selv skal sige det) 
god idé. Jeg syntes, det kunne være spæd- 
ende at få Michael Øhrstrøm til give et bidrag 
omkring det, at han var tæt på to store begi-
venheder her på højskolen; nemlig at han ville 
gå på pension og ikke mindst, at det var efter et 
25-års jubilæum som lærer og viceforstander 
på skolen. 
Jeg var nysgerrig på, at høre og læse Michaels 
”erindringer” i en kort version for at se, hvad 
han ville trække ud som essens, efter 25 år som 
højskolemenneske. 
Jeg har læst afsnittet en del gange, fordi jeg sy-
nes godt om det, Michael skriver, og fordi jeg 
har været rigtig glad for at have Michael som 
chef og kollega. Jeg var glad for at jeg fik den 
idé. 
 
Et år efter er jeg blevet ramt i nakken af min 
egen boomerang fra sidste års redaktions-
møde. Jeg er pr. 1. august 2020 tiltrådt som 
viceforstander her på Viborg Idrætshøjskole, 
og har modtaget depechen fra Michael og der-
med også nye opgaver og ansvarsområder. Så 
man kan forestille sig, at det på redaktionsmø-
det for årsskriftet 2020, var nærliggende at lave 
”copy-paste” på overskriften ”viceforstander” 
og altså bede mig om at skrive lille indlæg om, 
hvordan mine arbejdsdage ser ud. 

 

Jeg er ikke typen, der skriver dagbog, og hvis 
jeg var, ville den højst sandsynligt være ganske 
uinteressant at referere til i denne sammen-
hæng. Jeg opfatter også mig selv, som alt for 
ung og lidt for grøn til at kunne gøre mig klog 
på, hvad en ordentlig viceforstander er, og 
hvad en viceforstander skal kunne. 
Med det sagt, så var jeg ikke et øjeblik i tvivl, da 
muligheden bød sig. Jeg skyndte mig at takke 
ja til stillingen, og har ikke et øjeblik fortrudt. 
Jeg synes, at jeg er blevet taget godt imod og 
har fået en god start. Der er masser af opgaver 
at tage fat på og jeg har følelsen af, at jeg kan 
få lov at arbejde lige så længe, jeg vil, uden at 
skulle bekymre mig om at løbe tør for opgaver. 
Det er herligt! 
 
Mit indlæg i dette Årsskrift skal handle om nog-
le af de spørgsmål, jeg er blevet stillet en del 
gange efterhånden her i opstarten på min nye 
stilling.  
Jeg har valgt at lave en form for ”Q&A-session” 
hvor jeg vil forsøge, at svare på bedste vis, på 
de spørgsmål jeg oplever går igen. 
De nedenstående spørgsmål er helt autentiske 
og er blevet stillet af mere end blot en enkelt 
person. Jeg har dog tilladt mig lidt frihed i for-
muleringerne. 
 
Jeg håber, at du vil læse med, og forhåbentlig 
svarer jeg fyldestgørende på lige præcis det 
spørgsmål, du ikke har stillet mig endnu, eller 
ikke vidste du gerne ville vide svaret på. 

FRA UNDERVISER 
TIL VICEFORSTANDER 

af: Morten Gram



Q: ”Hvordan ved du, at du kan finde ud af at 
være viceforstander?” 

A: ”Jeg ved det selvfølgelig ikke med sikkerhed. 
Jeg synes det er et mega spændende arbejde, 
og derfor tror jeg, måske lidt naivt, at jeg nok 
skal finde ud af at løse eller lære det, jeg ikke 
kan endnu. Derudover har jeg jo et par gode 
makkere i Erling og Lene, som har en del erfa-
ring og rutine med sig, og det er rart at kunne 
spille bold op ad dem. Jeg har ikke været ner-
vøs, men rigtig spændt på opgaverne.” 
 
Q: ”Har det ikke bare været super træls, at 
Coronaen lige kommer samtidig med at du 
tiltræder som viceforstander?” 

A: ”Der er et ordsprog der siger: ”Du må aldrig 
lade en krise gå til spilde.” Det ordsprog har jeg 
taget til mig, og jeg har for mig selv insisteret 
på, at der må ligge en gave eller to i, at vi er 
tvunget til at stoppe op og tænke os godt om i 
hele vores dagligdag. Det er til tider besværligt, 
men jeg tror også, det er sundt for os, at blive 
bevidste om de ting vi tager for givet, og for mig 
er det egentlig et fint benspænd, da jeg er nødt 
til at sætte mig ind i alt omkring vores samspil 
med alle afdelinger i huset.” 

 Q: ”Har det ikke være specielt, at skulle være 
leder for de lærere, som du har været kollega 
med?” 

A: ”Jeg har stor respekt for alle undervisere på 
Viborg Idrætshøjskole, fordi jeg netop kender 
alle rigtig godt og ved, hvad de står for. Måske 
derfor har jeg det faktisk rigtig godt med alle 
mine kolleger. Det er et stærkt hold, som jeg 
har mega stor respekt for og jeg er ydmyg over 
at have ansvaret for den personalegruppe.” 
 
Q: ”Har du egentlig noget bestemt, du vil som 
ny viceforstander?” 
 
A: ”Ja selvfølgelig har jeg det, men jeg har ikke 
et bestemt koncept eller linje, som jeg vil have 
trukket ned over hverken elever eller lærere. 
Derudover er jeg yderst bevidst om, at der i de 
sidste mange år er blevet lavet et rigtig godt 
stykke arbejde på den post, jeg er blevet tildelt, 
så jeg kommer heller ikke med et ønske om re-
volution. For efterhånden en del år siden, var 
jeg efterskolelærer i et par år. Der havde jeg en 
fantastisk forstander. Han gjorde det tydeligt 
for mig, at i de situationer, hvor jeg oplevede 
at en elev gik mig på, var årsagen som oftest, at 
jeg ikke var tæt nok på den pågældende elev. 
Det har jeg tænkt meget over og sidenhen taget 
med mig. Jeg er overbevist om, at der er en 
masse der kan lykkes, hvis bare vi er tæt nok 
på hinanden.  
Måske er det lige præcis det højskole kan; også 
i en Coronatid?” 
 
Tak for, at du læste med - jeg håber du fik svar 
på dit spørgsmål;-) 

De bedste hilsner
Morten Gram

QUESTION

AND
ANSWER
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Vinterstævne 2020

Reception for Michael  Øhrstrøm

af: Sidsel Nordby



Online undervisning under nedlukning 2020

Hjarbæk Fjord 2020

Rauland i Norge 2020

Kultur & humle

Bogpræsentation for Kis Østergaard

Høvdingebold Dans i hallen



Et af de første ord, der falder mig ind, når jeg 
skal beskrive mit forhold til Viborg Idrætshøj- 
skole, er ånd. Fra første øjeblik, jeg mødte høj- 
skolen, blev jeg fyldt af den ånd, stedet emmer 
af, og jeg blev, som tusinder er blevet gennem 
årene, båret af den fantastiske følelse af at 
være accepteret, som den person jeg er, og 
omfavnet af det fællesskab, som er højskolens 
særpræg - også i dag.  

Jeg er utvivlsomt det menneske, 
der har haft det længste forhold 
til Viborg Idrætshøjskole. I 1951, 
da bygningen var funklende ny, 
var jeg en af de første unge men-
nesker, der var heldig at gå på 
et ugekursus på den nybyggede 
”Gymnastikhøjskolen ved Viborg”. 

Siden blev jeg elev på gymnastikhøjskolen, 
derefter gangstuepige og privatstuepige for 
forstanderparret Herdis og Mads Nielsen. 
Efter læreruddannelsen og fem år med under-
visning i folkeskolen, blev jeg tilbudt stillingen 
som gymnastiklærer på ”Gymnastikhøjskolen 
ved Viborg”. Målet med undervisningen var at 
lære eleverne om kropsforståelse og glæden 
ved at bruge kroppen – også som udtryksmid-
del. At undervise skolens kvindelige elitehold i 
16 år, gav mange fantastiske faglige oplevelser, 
hvor vi i fællesskab udviklede øvelsesstof, og vi 
havde nogle uforglemmelige rejser sammen.
Jeg arbejdede og boede på højskolen i 25 år, 

og selv om jeg havde sidste officielle arbejds-
dag på højskolen i 1990, har jeg siden haft min 
ugentlige gang på højskolen.
Jeg har trænet hundredevis af gymnaster 
fra foreninger samt seniorer, på højskolens 
matrikel.
I mange år har jeg desuden med stor fornøjelse 
holdt foredrag for de fleste elevhold på ”Gym-
nastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg”, om 
mine mange oplevelser på højskolen. Besøget 
er altid endt med en undervisningstime i gym-
nastik. Det har været en stærk oplevelse, hver 
gang at møde eleverne og se den sprudlende 
livsglæde og det fællesskab, der stadig er det 
bærende i et højskoleophold.
Når jeg fortæller nutidens højskoleelever om 
livet som højskoleelev i 1950’erne, griner de og 
måber, for der er naturligvis meget stor forskel 
på at være ung i dag og dengang.

Da jeg var højskoleelev i Viborg var 
målsætningen den samme som i 
dag, men holdene var kønsopdelt, 
og vi unge kvinder fik eksempelvis 
undervisning i faget ”Boliglære”, 
så vi kunne lære at placere møb-
lerne mest hensigtsmæssigt i vores 
fremtidige hjem.

En del af et højskoleophold dengang var at få 
forståelsen af foreningsarbejdets vigtighed og 
det at være instruktør i en lokalforening. 

70 ÅR MED
VIBORG IDRÆTSHØJSKOLE

af: Journalist, Jane Gisselmann



Foreningslære var derfor et højt prioriteret fag,  
hvor vi blev undervist i grundprincipperne bag  
alle former for frivilligt foreningsarbejde. Vi lær- 
te eksempelvis, hvordan man stifter en for- 
ening og afholder en generalforsamling og 
bestyrelsesmøder.

I dag findes der et væld af selv- 
hjælpsbøger. Jeg vil påstå, at høj- 
skolen som ramme giver et funda-
ment, som diverse selvhjælpsbøger 
aldrig vil kunne erstatte. 
Essensen af højskoleopholdet er 
nemlig at give eleverne en tro på, at 
lige netop deres færdigheder, deres 
væsen og deres personlighed kan 
bruges i samfundet.

I 2021 fylder Viborg Idrætshøjskole 70 år, men 
selv om mange ting naturligt nok har ændret 
sig, er ånden på stedet intakt. ”Viborg Idræts- 
højskole” er stadig en højskole, hvor værdierne 
står funklende klare, og eleverne forlader stedet 
med en følelse af, at opholdet har været én af 
de vigtigste - hvis ikke DEN vigtigste periode i 
deres liv.
Jeg er dybt taknemlig over, at jeg i dag, 66 år eft-
er, at jeg selv var elev, stadig bliver budt velkom-
men med åbne arme på Viborg Idrætshøjskole.
Det er unikt og siger utrolig meget om ånden på 
stedet.





Hvordan gennemføres højskole i 2020?
Siden 27. maj har Viborg Idrætshøjskole været 
fuld af højskoleelever og kursister. Under nor-
male omstændigheder ville man næsten fristes 
til at sige: ja selvfølgelig. Men den 12. marts i 
år tog eleverne afsted fra højskolen - ikke som 
planlagt mod Østrig på den fælles skitur, men 
hjem til deres familier og hvor de kom fra - lige-
som alle andre i samfundet. Landet var lukket 
ned, og det var vi selvfølgelig også.

Det har været en helt vild tur igennem hjemme-
højskole, onlineundervisning og -bogruppemø-
der. Læringskurven har til tider været noget 
stejl, når der f.eks. skulle produceres, klippes og 
redigeres videoer af undervisningen, og uvishe- 
den har både hos ansatte og elever udfordret 
vores konstruktive tilgang og ikke mindst håbet 
om, at vi snart kommer i gang med det, vi er al-
lerbedst til – nemlig god højskole.
Nu har vi været i gang i snart 6 måneder og det 
er dejligt! Hverdagen foregår så tæt på normalt 
som muligt, dog under anderledes rammer end 
vi kender dem, med diverse sundhedsmæssige 
justeringer og praktiske foranstaltninger.
Vi har været afhængige af, at alle elever og kur-
sister hjælper til med at følge vores retningslin-
jer og vi bruger en del tid på, at snakke os til 
rette, således at alle føler, at retningslinjer og 
regler giver mening. Fællesskab og ansvar er 
alfa omega her, og vi har simpelthen verdens 
bedste elever, der tager et fantastisk stort an-
svar i at få hverdagen til at spille, og at alle får 
det højskoleophold, de har drømt om. Det er 
skønt at opleve.

Hvad gør I for at hindre smittespredning un-
der højskoleopholdet?
Vi har indrettet vores dagligdag således:
· Måltider foregår i faste spisegrupper á 24 ele-
ver. Det er en helteopgave i køkkenet at hjælpe 
til med, at alle får sprittet hænder af.

· Springsalen er blevet til Foredragssal, så mor-
gensamlinger og foredrag foregår der. Her sid-
der eleverne i deres Bogrupper med afstand, så 
der kan synges på vanlig vis.
· Så meget af undervisningen, der kan laves 
udendørs, rykker ud.
· Arrangementer som Jubilarmøde, Recall, Ven-
nefest, Besøgsdag er desværre aflyst.
· Fester og caféer er en svær størrelse, men 
uundværligt for vores elever og os. Derfor bru-
ger vi meget tid på at mødes og snakke sam-
men, for at alles forventninger for caféen er 
nogenlunde afstemt. Egentlige fester med stort 
dansegulv er ikke en mulighed i øjeblikket, men 
vi glæder til det tidspunkt, hvor det kan lade sig 
gøre igen.
· Vi har ansat ekstra personale til rengøring og 
højner rengøringsfrekvensen.
· En stor del af vores udlejning af lokaler er for ti-
den aflyst. Kun nogle få foreninger samt Viborg 
Kommunes skolesvømning er oppe at køre - el-
lers er alt andet aflyst. Det betyder selvfølgelig 
noget for økonomien, men også i høj grad for 
vores elever, da mange af de arrangementer, 
hvor de kan få lov at afprøve deres nyerhverve-
de færdigheder i projektledelse eller i instruk-
tørrollen jo er aflyst - det er ærgerligt.
 
Fællesskab
Umiddelbart kan man godt få den tanke, at det 
ikke kan lade sig gøre at lave højskole i en Coro-
natid da alt, hvad højskolen står for omkring 
nærhed og tæt kontakt, jo i øjeblikket ikke er 
tilladt.
Men selv om der er mange ting, der ikke kan 
gennemføres som ”vi plejer”, så er det måske 
netop på højskolen, hvor medmenneskelig 
respekt, tolerance og ikke mindst det levende 
ord, er solide hjørnesten - at vi har muligheden 
for at finde gode løsninger gennem fælles dia-
log på de udfordringer vi står med i dag. Vi vil i 
hvert fald give det vores bedste forsøg.

HØJSKOLE
I EN CORONATID

af: Morten Gram



Præsentation af Viborg Idrætshøj-
skoles nye bestyrelse
 
Som ny formand for Viborg IH, vil jeg gerne sige 
tak for den store opbakning, som skolen ople-
ver. Det gælder både skolens netværk, Viborg 
by, tidligere elever samt kommende elever. 
Viborg IH står, som mange andre højskoler, i en 
brydningstid, hvor vi på den ene side har stor 
efterspørgsel og ventelister på de kommende 
elevhold, og på den anden en stor usikkerhed 
i forhold til fremtiden – både på den korte og 
lange bane.
Derfor er jeg glad for, at Viborg IH står stærkt, 
både når det gælder ledelsen, skolens medar-
bejdere samt bestyrelsen. Til generalforsam-
lingen blev der lavet en tredobbelt udskiftning, 
og jeg blev valgt som ny formand efter Morten 
Jørgensen. Det er derfor oplagt at give jer ind-
sigt i den nye bestyrelse og kort omkring vores 
fokusområder. 

Karsten Thygesen (næstformand)
Karsten er selvstændig og har fokus på at skabe 
forandringer, der giver blivende forbedringer – 
for den enkelte og for virksomheder. Karsten 
er ny næstformand i bestyrelsen og er en fan-
tastisk menneskekender og stærk analytisk. 
Han sikrer derved, at vi i bestyrelsen får belyst 
emner fra de rigtige vinkler. Karsten er bosid-
dende i Viborg og som tidligere skoleleder på 
Møllehøjskolen i Viborg, har han stor erfaring 
med ledelse og medarbejderudvikling.

Rasmus
Rasmus er tidligere elev på højskolen fra 1978, 
og har siden været aktiv i elevforeningen og 
derefter haft en lang årrække i skolens bestyrel-
se. Rasmus er forstander for Elbæk Efterskole 
ved Horsens og har derigennem stor eksper-
tise og erfaring indenfor både efterskole- og 
højskoleverdenen, herunder en god forståel-
se for skolens kommende elever, og hvad de 
efterspørger. Endelig har Rasmus gennem sit 
mangeårige engagement i skolen, stor erfaring 
med og indsigt i skolens historie, vedtægterne 
og det værdigrundlag som skolen solidt står på. 
Det er vigtigt i en tid, hvor der er, og kommer, 
mange forandringer.

Lene Wejse
Lene er afdelingsleder, underviser og uddan-
nelsesvejleder på Bjergsnæs Efterskole. Lene er 
tidligere folke- og højskolelærer og underviser. 
Hun har bl.a. en Pædagogisk diplomuddannel-
se i Psykologi. Lene trådte ind i bestyrelsen ved 
seneste generalforsamling og bidrager med 
stor indsigt og interesse i unge menneskers ud-
vikling og trivsel. Lene har fingeren på pulsen i 
forhold til de unge og de problemstillinger, de 
møder.

Allan Kortnum
Allan er direktør på Herningsholm Erhvervsud-
dannelse og har tidligere været uddannelsesle-
der på Viborg Gymnasium og HF og Rektor på 
Aarhus Akademi. Allan har dermed stor erfaring 
indenfor skoleverdenen og har årelang erfaring 

MØD HØJSKOLENS
NYE BESTYRELSE

af: Søren Møller Kristensen

Karsten Rasmus Lene W Allan



med skoleledelse. Herigennem er han både 
strategisk, organisatorisk og analytisk skarp. 
Dertil kommer hans indsigt i erhvervsuddan-
nelserne, hvilket supplerer de øvrige bestyrel-
sesmedlemmers baggrund og indsigter.

Lene Gade
Lene er rektor på Viborg Gymnasium og har 
tidligere været vicerektor på Skive Gymnasium 
og uddannelsesleder på Viborg Katedralskole. 
Hun kommer således med både ledelseserfa-
ring og et solidt kendskab til ungdomsuddan-
nelser i almindelighed, og ungdomsuddannel-
serne i Viborg Kommune i særdeleshed. Det er 
ikke en hemmelighed, at gymnasierne er en 
vigtig fødekæde for Viborg IH, og det er vigtigt, 
at vi har nogen i bestyrelsen, som er tæt på den 
målgruppe. Lene trådte ind i bestyrelsen ved 
seneste generalforsamling.

Thomas Brun Hansen
Thomas er tidligere elev og nuværende for-
mand for Viborg Elever. Jeg er rigtig glad for, 
at vi ved seneste generalforsamling med valget 
af Thomas, koblede elevforeningens bestyrel-
se og skolens bestyrelse direkte. Viborg Elever 
spiller en afgørende rolle for skolen og et stærkt 
og tæt samarbejde mellem de to bestyrelser er 
vigtig for at kunne understøtte skolen bedst 
muligt. Til daglig er Thomas arkitektstuderen-
de og yderst aktiv i skolens mange aktiviteter 
for gamle elever.

Preben Jensen (suppleant)
Preben er nok den vigtigste og mest aktive sup-
pleant i alle Danmarks bestyrelser. Til daglig er 
Preben vurderingskonsulent i Realkredit Dan-
mark, Formand for Viborg Gymnastikforening 
og siden 2000 formand for Viborg Idrætsråd. 
Prebens kompetencer indenfor realkreditver-
denen har været guld værd for skolen. Dertil 

kommer Prebens enorme netværk i Viborg og 
hans politiske indsigt, som er vigtig i skolens 
ambition om at knytte stærke bånd til byen og 
det lokale foreningsliv.

Søren Kristensen (formand)
Jeg var elev på skolen i Foråret 2002 og efterføl-
gende timelærer på sommerkurserne. 
I bestyrelsen er min rolle at sætte bestyrelsen i 
spil på den bedst mulige måde, samt at agere 
sparringspartner for ledelsen. Jeg bor i Skan-
derborg og arbejder med innovation, digitali-
sering og forretningsudvikling ved Per Aarsleff 
A/S.

Som bestyrelse er vi optaget af god højskole i 
tråd med skolens målsætning, værdier og ved-
tægter, og at skolen udvikles i en sund strate-
gisk retning. Vi skal være på forkant med udvik-
lingen, og vi skal turde gå nye veje. 

En bestyrelse skal kende deres besøgstid - vi 
skal være der 100% for skolen, og vi skal være 
tæt på ledelse og medarbejdere, hvis der skal 
træffes beslutninger, der har betydelig indfly-
delse på skolen. Men som udgangspunkt skal 
vi som bestyrelse arbejde på den lange bane 
og give plads til ledelse og medarbejdere i det 
daglige.
Jeg ser frem til, at vi sammen – bestyrelse, le-
delse, medarbejdere, elevforening og netværk 
– fortsætter den udvikling, som Viborg IH er 
godt i gang med. 

Der er masser af spændende muligheder og 
udfordringer, og der skal nok komme uforudse-
te bump på vejen. Men jeg synes, at vi står på et 
solidt fundament og med fælles indsats, er jeg 
sikker på, at vi kan lave god højskole til gavn for 
rigtig mange elever – i dag og i fremtiden.

Lene G Thomas Preben Søren



Marie var elev i Foråret 2020, og oplevede ned-
lukningen pga. Covid-19. I den forbindelse 
satte Videncenter for Folkeoplysning gang i 
en undersøgelse af højskolerne under ned-
lukningen. Her var Marie en af de elever, som 
blev spurgt om at skrive en dagbog, som hun 
har sagt ja til, at vi må dele her i Årsskriftet. 
Hele dagbogen kan læses på vores hjemme-
side: viborgih.dk/blog/dagbog

Torsdag den 2. april
Jeg fik min kæreste med på at synge morgen-
sang med Philip Faber på DR1. Han har en 
væsentligt bedre sangstemme end mig, og 
så føltes det heller ikke helt så akavet at sidde 
alene og synge ind i en skærm…
Jeg tror, at fællessangen er noget af det jeg 
savner mest. Det er så unikt et ‘ritual’ for netop 
højskolen. Der er simpelthen noget helt fantas-
tisk over at synge sammen! 

Hvis jeg skal se bort fra, hvor meget jeg længes 
tilbage mod det højskoleliv, jeg blev så forel-
sket i, så går det jo egentlig meget godt her. 
Jeg hygger mig, og har for første gang i lang tid 
virkelig haft mulighed for at gøre lige, hvad jeg 
har lyst til - uden hastværk eller forpligtelse. 

Dagens morgensamling og formiddagsmodul 
var ikke vildt sindsoprivende. Daniel fortalte 
om at finde tilbage til et gammelt album, man 
ikke havde hørt længe (han optog ude fra sin 
bil - det eneste sted med CD-afspiller). 
Aftensamlingen står på ølsmagning med Hen-
rik. Min kæreste, Louis, har glædeligt taget op-
gaven på sig med at købe ind og finde byens 

bedste special øl, hvis han selv skulle sige det.

Jeg har fået lov til at låne mine forældres 
sommerhus. Lidt luftforandring vil sikkert 
gøre godt og måske afværge en tiltagende 
karantæne-kuller. På turen dertil kunne vi grine 
af bogruppe 9, der havde påtaget sig efter- 
middagsmodulet - et smukt sammenklip fra 
deres allesammens hjemme-karantæne.
 
Jeg er meget spændt på, hvordan det bliver at 
komme tilbage. Om al den gejst og det sam-
menhold vi har opbygget er smuldret? Om 
det hele bliver lidt akavet og påtaget, fordi vi 
trods alt har brugt mange uger væk fra hin- 
anden? Eller om den her absurde situation i 
virkeligheden bare har tændt endnu mere høj-
skole-gnist i alle? Om vi bare har gået og sparet 
op på engagement, energi og initiativlyst, så vi 
ender med at slutte opholdet af med et brag, 
der kan måle sig med alle 6 måneder tilsam-
men?

Dagen sluttede med 3 lækre Fanø-øl og en 
rødglødende kommentartråd under Henrik 
Bocks vise ord og øl-tips på livestream. Der 
er intet som øl, der kan samle en flok høj-
skoleelever… Tydeligvis på trods af, at de sid-
der med flere hundrede kilometer imellem sig. 

Fredag den 3. april
Formiddagsmodulet var Rikke Smed, der 
udfordrede os til at tegne et portræt af en af 
vores bogruppe-kammerater. Jeg gik straks 
i gang og det blev næsten et heldagsprojekt. 
Det endte med 12 styks tegnefilmskarikaturer 
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af hver af mine kære bogruppe-venner.   

Jeg så pludselig en video, som jeg havde over-
set. Det var min roomies bud, på den opgave 
vi fik stillet helt i starten af vores hjemmehøj- 
skole-forløb: Vi skulle sende en sang, til en fra 
højskolen. Jeg havde sendt en video med til-
hørende klaverspil, hvor jeg (med hjælp fra min 
mere musikalsk anlagte kæreste) skrålede med 
på ‘Ta’ mig med til Johanna’.
Hun havde kvitteret med et digt, som hun selv 
havde skrevet. Det handlede bare om mig - et 
digt så fint, at jeg pludselig fandt mig selv lig-
gende i fosterstilling på sofaen og med tårerne 
trillende ned ad kinderne. Lige der gik det plud-
selig op for mig, at her havde jeg et andet men-
neske, der havde skabt et aftryk i mig, som ville 
vare for livet. Jeg tror virkelig aldrig, at jeg havde 
forestillet mig, at den erkendelse ville komme til 
mig netop, som jeg følte mig allerlængst væk fra 
det højskolefællesskab, det er skabt af.

Eftermiddagsmodulet var en foto-challenge fra 
bogruppe 5. Et tætskrevet ark med, hvad der 
virker som 1000 opgaver. Alt sammen noget, der 
skal dokumenteres med et billede og klippes 
sammen til en video inden mandag kl. 12:00. Så 
nu skal vi i gang med at tage 100 burpees, anrette 
lækker morgenmad, kysse en frø, tage selies 
 med en gris og meget, meget andet…

Dagen blev afsluttet i selskab med Morten Gram 
over livestream. Aftensamlingen handlede 
primært om et nyt koncept for hjemmehøjsko-
len: Mere livestream, hvor man kan se, at vi alle- 
sammen følger med samtidig, og ikke mindst 
med fysisk aktivitet fra morgenstunden, så 
alle er klar og i gang. Nu er det bare at være 
i tøjet og have børstet tænder kl 9.00.
Det tror jeg også, bliver meget rart...

Lørdag den 4. april
Der er ikke nogen ”undervisning” på hjemmehøj- 

skolen i weekenden, så jeg begravede mig dybt 
i en gammel Troels Kløvedal bog. Han skriver 
godt ham den gamle hippie, og jeg tror især jeg 
blev inspireret af et enkelt stykke, som måske 
passer vældig godt til netop den tid, vi står i nu: 
“Ventesituationen har for mig altid været spænd-
ende, ja det er faktisk det tidspunkt i tilværel- 
sen, som jeg synes er allermest udfordrende. Det 
er dér tingene sker, fordi man ikke aner, hvad 
der vil ske. Når tingene bliver planlagt, er de jo 
allerede halvt oplevet og dermed ikke særlig in-
teressante mere. At folk keder sig, fatter jeg ikke, 
for lige præcis i de øjeblikke, hvor folk påstår de 
keder sig, er livet jo så uorganiseret at det lige 
bestemt er i dette tidsrum et nyt liv fremover 
måske finder sin begyndelse.”

Mange af dem, jeg snakker med, brokker sig over, 
hvor meget de keder sig. Jeg synes nu egentlig, 
at dagene suser afsted, når den både står på 
hjemmehøjskole, løbeture, skype-opkald, strik-
keprojekter, havearbejde, læsning, oprydning… 

Kis Østergaard kom forbi og holdt et oplæg på 

Fortsætter næste side...



skolen kort tid inden vi blev sendt hjem. Hun 
roste vores åbningsshow til Vinterstævnet: ”I 
udstråler sådan en ro… Det er det, man kan på 
højskole - finde ro”. 
Da jeg sad ude på sommerhusets terrasse i sol-
skinnet, gik det op for mig - jeg tror aldrig jeg 
som sådan har følt ro. 

På vejen hjem fra sommerhuset hørte vi en 
gammel aftensamling fra Jonas: ”Tanker til 
eftertanke”. Med udgangspunkt i sine egne er-
faringer, og selvfølgelig med Kierkegaards filo-
sofi, snakkede Jonas om den særlige situation 
vi står i nu. Om at blive konfronteret med sig 
selv, når der ikke er nogen, der har forventning-
er til dig. Som altid var han meget inspirerende 
at høre på. 

Søndag den 5. april
Nu skulle der handles på den foto-challenge, 
som bogruppe 5 havde stillet os. Min telefon 
bimlede og bamlede hele eftermiddagen, for 
der var livlig aktivitet på vores bogruppe-chat. 
Derpå endte min eftermiddag med at blive en 
hæsblæsende jagt på fotodokumentation af 
ting, som jeg med rette nok må sige, at jeg al- 
drig har prøvet før. Jeg fik hæklet i kogt spa-
ghetti, fandt den gammel fiskestang frem fra 
kælderen, så jeg kunne fange (salte lakrids)fisk, 
bagte snobrød i en ovn, lagde neglelak på min 
far og mange, mange andre skøre ting. Det hele 
endte med en nat under åben himmel, hvor jeg 
kunne glæde mig over, at mit kamera heldigvis 
er godt nok til, at fotodokumentationen også 
viser den flotte himmel, som jeg kunne falde i 
søvn under, mens stjernerne blinkede ned til 
mig.  

Mandag den 6. april
Morten Gram himself instruerede en lille mor-
genworkout. I et anfald af energi supplerede 
jeg selv med en cirkeltræning oveni, og så lidt 
yoga og afspænding. 

Vi havde aftalt en skype-fest med nogle ven-
ner om aftenen, men vi måtte udsætte den 
lidt, da vi opdagede at Statsministeren havde 
indkaldt til pressemøde kl. 20.00. Vuggestuer, 
børnehaver og de små skoleklasser åbner efter 
påske - alle andre bliver hjemme inklusive høj-
skoleeleverne. 
Jeg tror ikke lige at forlængelsen rigtig slog mig 
til at starte med. Vi gik direkte over i vores fest, 
og vi snakkede et par timer og drak et par øl. 
Vi indførte en skål for hver gang nogen nævnte 
en sørgelig ting om Corona. Det siger vidst 
meget om, at vi allesammen var lidt ramt af 
det Pressemøde, men at vi gjorde meget ud af 
at holde humøret højt. 
Det var først, da jeg lå i min seng, at det hele 
ramte mig, og jeg måtte knibe en tåre i ærg-
relse over endnu engang at måtte vente i 
uvished på, hvornår jeg måtte komme hjem, til 
der hvor drømme bliver virkelighed.

Tirsdag den 7. april
Jeg nåede faktisk ikke så meget hjemmehøj- 
skole i dag. Min søster ringede og fortalte, at 
hun havde fået adgang til nogle havkajakker, 
og ville gerne have mig med ud at sejle. Hvis 
der er noget, jeg virkelig savner, så er det at sej-
le i havkajak. Så jeg fløj ud af døren og ræsede 
afsted til Lyngby Sø på min cykel.
Hvor var det skønt at sidde i kajakken og høre 
den fantastiske lyd af pagajerne, der får vandet 
til at klukke let, mens sollyset spiller i toppen af 
søens små krusninger. 

Vi skypede i bogruppen kl 12 - det er så dejligt, 
at se dem allesammen igen. 
Vi brokkede os generelt bare over, hvor forfær-
deligt det er, at der skal gå så længe, før vi kan 
komme hjem igen. Mange af de andre overvejer 
stærkt at melde sig på efterårsholdet. Jeg har 
ellers skråsikkert stået på, at jeg i hvert fald ikke 
skal tage to ophold i træk. Jeg er bekymret for, 



om det bliver for svært. For svært ikke at sam-
menligne med første gang, for svært at holde 
gejsten oppe når ‘once in a lifetime’ pludselig 
bliver til to, for svært at det ikke er de samme 
mennesker og aldrig bliver den samme stem-
ning… Men mange ting ser også anderledes ud 
nu. Jeg havde tænkt, at jeg skulle starte studie 
til sommer, og jeg skulle flytte i kollektiv med 
nogle af mine bedste venner. Men det er som 
om, det her har vendt det hele på hovedet. Det, 
jeg er mest bange for er, at hele vores afslut-
ning på opholdet bliver mærkelig falsk, fordi 
der alligevel er så mange, der skal fortsætte. 

Onsdag den 8. april
Morten Gram lavede morgen workout. Han 
havde skrevet, at han selv havde fundet nogle 
vægte à ca. 10, 20 og 25 kg, og at vi godt måtte 
prøve at være lidt kreative og se, om vi kunne 
finde noget, der lignede. Jeg fandt nogle sten, 
som jeg havde gravet op ude i haven - Morten 
Gram havde tydeligvis bare fundet sine børn.... 
Det var meget underholdende at følge med i. 

Aftensamlingen missede jeg, for jeg havde 
en veninde på besøg, og (behørigt afsprittet 
og med god afstand!) sad vi rundt om bålet i 
haven og drak et par øl.  Min kæreste hev gui-
taren frem, og vi sang med på et par sange. 
Jeg sukkede lidt indvendigt og ønskede mig 
tilbage til mandags-sangtimen i den godt 
proppede Foredragssal. At sidde i de lyseblå 
klapstole, måske lige akkurat så tæt, at dine 
overarme præcis rørte de andres, mens sangen 
flød ud i rummet velakkompagneret af Anders’ 
klaverspil - se det er højskole fællesskab! 

Torsdag den 9. april
Måske bliver dagene så småt mere indholds 
løse… Jeg sidder i hvert fald med en lidt tom 
fornemmelse lige nu. ”Hjemmehøjskolen” er 
stoppet for påskeferien, og da jeg lå i min seng i 
morges tænkte jeg lidt over, hvor lidt jeg faktisk 

har haft kontakt med alle mine nye venner fra 
højskolen…. Jeg har fået snakket og skypet en 
masse med alle mine gamle venner hjemme-
fra. Det skræmmer mig lidt, at tænke på, hvor 
længe vi skal være væk. Udover de fire stykker, 
som jeg har skrevet en smule med i ny og næ, 
så føler jeg virkelig, at de andre virker meget 
mere fjerne. Jeg er meget bekymret over, hvor-
vidt det vil gå ud over, hvordan vi kan mødes 
efter det her ophold. Får vi nogensinde bygget 
så stærk en relation op, at man kan skabe de 
venskaber for livet, som højskolen er så kendt 
for?

Jeg er blevet inviteret til diverse støttegrupper 
på Facebook og underskriftsindsamlinger, der 
har til formål at sørge for, at højskoleeleverne 
kan tage hjem i næste bølge. Jeg føler mig en 
smule selvisk, hvis jeg skal være ærlig. Er det 
virkelig så vigtigt? At jeg kan sidde her, som 
barn af den øvre middelklasse og kræve, at 
jeg bliver sendt tilbage til, hvad der jo egentlig 
bare er et ophold til min egen fornøjelse. Det er 
min mulighed for fede oplevelser, vilde minder, 
livslange fællesskaber og bevares også person-
lig udvikling og dannelse som samfundsborger 
- men er det virkelig i så høj grad vigtigere end 
alt andet, der også er lukket ned?

Jeg ved det ikke… Men hold da op, hvor jeg 
savner det. Jeg havde virkelig drømt meget om 
det højskoleophold. Jeg blev så glad, da jeg i 
januar måtte konstatere, at det indfriede alle 
mine forventninger. Nu får jeg sådan en hård 
klump i maven, hver gang nogen henkastet 
nævner, at det jo ikke engang er sikkert, at vi 
overhovedet når tilbage... 

Skrevet af

Marie Brøgger jensen 
Elev Forår 2020



KORTE SOMMERKURSER
Sommerferie med ALL INCLUSIVE

Familie Camp
Uge 27    den 5. - 10. juli 2021

Familiehøjskole
Uge 28    den 11. - 17. juli 2021
Uge 29    den 18. - 24. juli 2021



Havkajak
Uge 30    den 25. - 31. juli 2021

Centre of Movement
Uge 30    den 25. - 31. juli 2021

Mountainbike
Uge 30    den 25. - 31. juli 2021

Læs mere på viborgih.dk/korte-kurser
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ÅRSSKRIFT 2020

3. jan Højskolestart 

27. feb  Vinterstævne - AFLYST

2. MAR syng, spis og snak

7. maj  Elevmøde

11. maj Generalforsamling, Netværket  

 viborg ih

11. jul Familiehøjskole, uge 28

24. jul Familiehøjskole, uge 29 

25. jul Mountainbike, kajak og  

 Centre oF Movement, uge 30 

11. aug Højskolestart

4. sep  Jubilarmøde

2. okt  Recall

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

SÆT          I KALENDEREN
Kalender 2021


