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af Daniel Hyldgaard

FRA ELEV TIL ANSAT
MØD TRE TIDLIGERE ELEVER, 

SOM NU ER ANSATTE
af Mazz, Mads og Laura

ÅRSSKRIFT 2021

VI VIL - VI KAN - VI GØR
EN NY SANG I ANLEDNING AF 
HØJSKOLENS 70-ÅRS FØDSELSDAG
af Malene Herbsleb



Alle tidligere elever på Viborg IH kan være medlem af Elevforeningen 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 højskole-
ånden 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/om-os/tidligere-elever 

KONTINGENT 2021
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FORORD 
af: Jeppe Naundrup Pedersen

Vi bruger utrolig mange år på skolebænken, 
indtil vores rygsæk er fyldt op med de våben, 
der skal til for at angribe voksenlivet. Uanset, 
hvilken vej i uddannelsesuniverset du har ta-
get, så har du udviklet nogle værktøjer, der har 
formet dig til lige præcis den person du er den 
dag i dag. 
Et højskoleophold er meget kort sammenlig-
net med de uddannelser, du ellers har krydset 
klinger med. Det er sjovt, fordi det, i min optik, 
er på højskolen, at du får smedet nogle af de 
vigtigste færdigheder, som du får brug for igen-
nem livet. 

For uanset, hvor god du er til noget, om så du 
er verdensmester i dit fagområde, så vil du al-
drig opnå det fulde udbytte af dine færdighe-
der, hvis ikke du kan udnytte dem i samarbejde 
med folkene omkring dig. Det er jo ikke noget 
man tænker over mens man er i det, men mil-
jøet og fællesskabet på højskolen giver dig 
nogle fantastiske sociale kompetencer med i 
rygsækken. Det kommer af, at du kommer ind 
under huden på så mange forskellige person-
ligheder. Derved har du gode forudsætninger 
for at lære din egen personlighed at kende, og 
indse hvilke styrker og svagheder du besidder. 
Det skubber dig i den rigtige retning af at bli-
ve den bedste version af dig selv. Din evne til 
at kunne være karismatisk omkring venner, 
kollegaer, holdkammerater eller hvad det nu 
måtte være, er i mine øjne den vigtigste egen-
skab, man kan mestre. Hvis du spiller folkene 
omkring dig gode, falder det positivt tilbage på 
dig selv. 

Hvad end du har af drømme, og hvad end du 
har af mål du sætter dig for at ville opnå igen-
nem livet, så tror jeg aldrig, at du vil komme 
helskindet i mål, hvis ikke du samtidig elsker 
rejsen dertil. På højskolen lever man i nuet og 
man fordyber sig fagligt og morer sig med det 
undervejs. Det samme skal gøre sig gældende 
med de ting du kaster dig over at bruge din dy-
rebare tid på. Tag ikke fejl, selvfølgelig kommer 
der bump på vejen, og du vil opleve svære tider. 
Det er en naturlig del af din læringsproces. Men 
står du med en følelse af, at du skal kæmpe dig 
igennem og kun kan fokusere på dit end-goal, 
så skal du være mere end almindeligt god til 
at motivere dig selv. Højskolefølelsen kan man 
ikke forvente at finde andre steder. Når du har 
oplevet den og lagt den i rygsækken, er du 
bedre rustet til at mærke efter, hvilke studie- 
og arbejdsmiljøer, der stemmer overens med 
dine egne værdier. Eksempelvis ændrede mine 
karriereplaner sig i en helt anden retning efter 
mit højskoleophold, og jeg har aldrig set mig 
tilbage siden. 

Lad det være ordene til eftertanke for denne 
gang. Sidste år var temaet overskygget af Co-
vid-19 pandemien, og vi satsede på, at vi ville 
komme stærkere tilbage end nogensinde før. 
I elevforeningen lykkedes det os at komme 
tilbage med et brag, da historiens største elev-
møde blev afholdt i september. En helt fantas- 
tisk weekend med utrolig meget gensynsglæ-
de til højskolen og gamle venskaber. 

Nu vil jeg opfordre dig til at lave en rigtig god 
kop kaffe, og så vil jeg bare ønske dig rigtig god 
læsning.

Kærlig hilsen
Din elevforening, Viborg Elever. 
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VINTERSTÆVNE 
2022

Sæt kryds 

Lørdag den 26. februar 2022
afholder vi det traditionsrige Vinterstævne.

Et stævne, hvor tidligere elever kan 
komme med deres gymnastikhold og 
vise, hvad de har lavet i løbet af efteråret. 

Der vil være alt lige fra børnehold, til  
Elitegymnaster og garvede seniorer. 

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

Tilmeldingsfrist til Vinterstævnet er den  
1. december 2021

For at kunne tilmelde et hold, skal 
mindst én af instruktørerne være med-
lem af Elevforeningen.

Vi glæder os til at se jer!

Læs mere om Vinterstævnet her:  
viborgih.dk/om-os/tidligere-elever/vinterstaevne  

Vinterstævne 2020

Vinterstævne 2020
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ÅRETS GANG
AF VIBORG ELEVER

af: Lasse Vestergaard og Thomas Brun Hansen

Vi er nået til den tid på året, hvor vi skal berette 
om, hvad der er sket i det forgangne år. 
Det har på mange måder været anderledes 
end det plejer. Der skulle tænkes i nye baner 
for at kunne ”mødes”. Nu hvor Coronaen gjor-
de det svært at mødes fysisk, måtte vi finde en 
løsning på, hvordan vi bedst muligt kunne mø-
des på en anderledes måde. Derfor startede vi 
med at dele omkring 400 T-shirts ud til med-
lemmer, som havde ønsket at få en, så I kunne 
føle, at I fik lidt af Viborg Elever hjem til jer. Der-
udover afholdt vi også Bingo Banko, hvor der 
var alt fra gavekort til Rema og ølbutikker, til 
Viborg Elever-merch på højkant. Telefonerne 
bimlede og bamlede, og det var skønt igen at 
mærke højskoleånden på trods af de manglen-
de krammere. 

Vi har i Viborg Elever været 
utroligt glade og taknemmelige 
over den støtte, vi har modtaget 
fra jer kære medlemmer.

Det har været en svær tid at gøre det vi aller-
helst vil – bl.a. at arrangere Elevmøde, ReCall, 
Vinterstævne og ikke mindst udvikle forenin-
gen. Men selv om vi har været nødsaget til at 
tænke anderledes og finde på nogle nye alter-
nativer, så har I været rigtig gode til at bakke os 
op – det skal I have en kæmpe tak for. 
Derudover skal der også lyde en kæmpe tak til 
vores datterforeninger, som på trods at ned-
lukningen nu igen, så småt begynder at lave ar-
rangementer for jer. VE Gym er allerede i gang 
og VE Adventure, VE Fri og VE Vest går i gang  
inden længe. Så hvis I bakker lige så meget op, 
som I allerede har gjort, bliver det en nem sag 
at få gang i det hele igen. 

Tilbage i foråret tog vi en beslutning om at ryk-
ke Elevmødet fra maj til september. Det viste 
sig at være en god beslutning, da vi den 24. – 
26. september kunne holde et fantastisk Elev-
møde for godt 400 tidligere elever. Det var det 
største Elevmøde vi nogensinde har afholdt, 
og det var, som altid, en helt magisk weekend 
med alt, hvad der hører til. Hvor har vi savnet 
det – café, aktiviteter, sangtime, pløkdyst og 
ikke mindst at skråle med til Jungle Boogie 
Bands sange. 

Fremtiden for Viborg Elever ser lys ud. Måske 
lysere end den har gjort i mange år. Det er vold-
somt spændende at være en del af. Højskolen 
står på spring for at hjælpe os, og der er fyldt 
med elever på skolens lange kurser, som alle 
nu automatisk bliver medlem af elevforening- 
en efter endt ophold. Det giver muligheder for 
os til at udvikle vores forening endnu mere, 
hvor vi forhåbentlig kan stable endnu flere ar-
rangementer på benene for jer. Et af vores stør-
ste ønsker er at skabe et større arrangørkorps/
netværk af tidligere elever. Vi tænker hele tiden 
i, hvordan vi strukturerer det bedst. 
Hvis du har en god idé til et arrangement, et 
tilbagevendende event, en datterforening eller 
noget helt andet, så tøv ikke med at kontakte 
os – på Facebook eller mail: 
elevforening@viborgih.dk
 
Tak for et godt år! 

Vi takker af hjertet for, at I sta-
dig holder fast i os og bakker os 
op! 

Vi ses snart igen. 
#HUSKATHYG
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Så er endnu et år gået i skolens snart 70-årige 
historie – et år der startede noget anderledes. 
Som alt andet i hele verden startede 2021, på 
Viborg IH, slet ikke op som det ”plejer”. 
Vi var selvfølgelig lykkelige over, at vi kunne 
holde Corona uden for dørene i hele 2020, men 
som resten af hele Danmark, var vi tvunget til 
nedlukning og med uvished om, hvornår vi 
kunne starte.
Den 15. marts 2021 kunne vi heldigvis åbne 
op igen og byde knap 140 elever velkommen 
- mere end 2½ måned senere end forventet 
og med den længste periode i skolens historie 
med tomme lokaler.
Sikke en forløsning, selv om mundbind, re-
striktioner og et intenst testregime var de store 
omdrejningspunkter i hverdagen, og alt hvad 
vi lavede tog udgangspunkt i det.
Lad os bare være ærlige; det var noget bøvl 
og hold op, hvor var der mange frustrationer 
undervejs. Selv om vores forårselever ikke fik 
det højskoleophold de havde regnet med, for-
måede de til trods at få et helt unikt fællesskab 
med hinanden, og samtidig gav de os ansatte, 
et fint medspillende modspil. Der skal lyde en 
stor tak for alle de gode diskussioner, snakke 
og konstruktive forslag og løsninger, som I alle 
kom op med, for at få hverdagen på Viborg IH 
til at være så tæt på normalen som muligt. For-
årselever 2021: I fik helt sikkert ikke det ophold 
på Viborg IH som I havde regnet med, og hvad 
kan man i det hele taget regne med i den tid vi 
lever i nu og her? En ting er sikkert. I kæmpe-
de flot og fik et absolut unikt højskoleophold. 
Endnu engang, tak for kampen til jer.

Den 11. august kunne vi, efter en skøn som-
mer med fuldt hus på sommerkurserne, byde 
150 elever velkommen. Allesammen fulde af 
lyst, energi og forhåbninger til et godt efterår 
i Viborg. Det har været en fornøjelse at kunne 
starte op med et minimum af restriktioner ift. 
Corona og en fornøjelse er det også at opleve, 
at på trods af rigtig mange ”trælse” ting, så har 

Coronaen alligevel givet os ansatte et endnu 
tydeligere blik for, hvad der i praksis faktisk er 
vigtigt for et godt fællesskab. Derfor er spise-
grupper og faste pladser til morgensamling og 
foredrag faktisk nogle ting Coronaen lærte os, 
og som vi stadig holder ved.
150 elever er mange. Så mange, at vi har kun-
net udvide vores fagudbud på skolen med fag 
som bl.a. Surf, Jagt, Lerværksted, Genbrugs-
glæde, Bæredygtighed og ”Køn, krop & seksu-
alitet”.
Alle lærere bestræber sig dagligt på at ud-
fordre og danne vores elever indenfor idræt, 
livsoplysning og demokratisk dannelse. Det er 
fantastisk at mærke energien i de snakke der er 
på det nyrenoverede lærerværelse og til lærer-
møderne, hvor omdrejningspunktet er vores 
elever, og at vi vil noget med dem.
Efter sommerferien har vi også budt velkom-
men til i alt 8 nye kolleger rundt om i de for-
skellige afdelinger, for når der er flere elever, 
skal der også laves mere undervisning, gøres 
mere rent og laves (meget) mere mad :-) Det 
er dejligt, at der er tryk på, selv om tingene går 
stærkt en gang imellem.
Vi har her i 2021 også kunnet indvie nye eller 
nyrenoverede lokaler. Administrationen er ble-
vet renoveret, så de gældende regler for et godt 
arbejds-indeklima kan sikres. Lærerværelset 
er nyt. Det samme er værelserne på ”Blind- 
tarmen” og så har vi kunnet åbne lokalerne, 
som førhen husede firmaet ”Active aid”, for ele-
verne. Det er blevet døbt ”Projektet” og huser 
fagene Projektledelse og Genbrugsglæde. Der-
udover har vi lavet balkonen i Springsalen om 
til ”bordtennis-lounge,” så der er mulighed for 
at udfordre sine kammerater i bordtennis eller 
sidde ved siden af i sækkestolene, og heppe 
eller sludre. Det er faktisk ret hyggeligt. Tag et 
smut forbi, næste gang I kommer forbi skolen.

Rejseaktiviteterne er ved at være tilbage som 
en naturlig del på Viborg IH. Rejserne har her, 
på stedet, altid været med stor omtanke for, 

ÅRETS GANG
af: Viceforstander Morten Gram
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hvad en tur eller rejse skal kunne, hvorfor det 
har været berettiget at tage af sted fremfor at 
blive hjemme. Sådan er det i den grad stadig, 
og alle er meget bevidste om, at det er vigtigt 
at vise vores elever, hvordan vores hverdag og 
rejseuger/aktiviteter hænger uløseligt sam-
men. En rejse kan give unikke perspektiver på 
det vi går og laver til dagligt, og det som er i 
skemaet på skolen mandag til fredag, er ofte 
en forudsætning for overhovedet at kunne 
komme afsted.
Derfor har det også været skønt, at vores elever 
allerede nu har været en tur i Sydfrankrig, hvor 
CC & Co styrede slagets gang på fineste vis. 
Derudover har en flok været på fostur til Norge, 
hvor Johnnie og Henrik orkestrerer ”løjerne”. 
Om et par uger tager en flok elever til Østrig for 
at dygtiggøre sig på ski, og en anden gruppe 
tager turen til Malta for at dykke. Herligt er det 
i sandhed.

Al den aktivitet kommer ikke af ingenting. Det 
kan kun lade sig gøre fordi der er dygtige og en-
gagerede medarbejdere her på stedet.
Der er en enorm rutine og dygtighed blandt 
alle medarbejdere, men det er også nødven-
digt. Selv om Coronarestriktionerne er ved, at 
have sluppet taget, så er der hele tiden nye 

udfordringer. Med et af de største elevhold i 
skolens historie, og med skolens snart forestå-
ende 70-årsdag, samt alle de arrangementer 
og aktiviteter vi gerne vil lave her på stedet, er 
der brug for masser af rutine og ”know-how”, 
for ”plejer” duer ikke rigtigt. 

Vi har fine rammer, der om lidt vil blive fyldt 
godt og grundigt op. Vi har dygtige og kompe-
tente medarbejdere i køkken, rengøring, ad-
ministration, ”pedelleri” og i undervisningen. 
Viborg Idrætshøjskole er i live, leverer et godt 
superarbejde med elever og andre der kom-
mer i huset – vi er på vejen og arbejder hårdt 
på at finde ud af, hvor vi skal hen. 

Siden skolens start har mange ting ændret sig 
- rammer, pædagogik, omgangsformer, idræts-
discipliner – men respekt og forståelse for an-
dre 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 drømme til vir-
kelighed!
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RENOVERINGS- OG  
BYGGEPROJEKTER I 2021

Under Corona-nedlukningen i foråret, blev den 
1. etape af renoveringsprojektet i hovedbygning-
en afsluttet - til stor glæde for både medarbej-
dere og de elever, som bor på de nyrenoverede 
værelser. Skolen var presset af mangel på un-
dervisningslokaler, da kontor og lærerværelse 
var flyttet over i hhv. Pejsestuen og en af 
skolestuerne. Det gik ved fælles hjælp og en god 
portion fleksibilitet. Glæden var stor, da vi ende-
lig kunne rykke ud af de midlertidige lokaler og 
frigive dem til det de er beregnet til.

I administrationen nyder vi især det gode inde- 
klima vi har fået i lokalerne, og naturligvis også, 
at hele administrationen nu er indrettet tids- 
svarende. Dvs. godt med opbevaring og gode 
arbejdspladser til de administrative medarbej- 
dere. Et moderne lærerværelse med en pragt-
fuld udsigt ned over søen. Det eleverne især er 
glade for i de nyrenoverede værelser, er de nye 
senge, samt at indeklimaet er godt.

Årets helt store projekt er byggeriet af den nye 
værelsesfløj, som gik i gang i april, og står klar 
til elevholdet, der møder ind den 3. januar 
2022. Den skal huse 32 elever på 16 lækre dob-
beltværelser med eget badeværelse. Det store 
fællesrum i bygningen skal bruges til både op-
hold og undervisning af elever og andre kur-
sister, og indrettes med de, i dag, mest moderne 
løsninger. Derudover kan eleverne nyde godt af 
et lille nyt vaskeri med tilhørende tørreplads. 

Rejsegildet i august var en festdag af de helt 
store. Håndværkere og samarbejdspartnere 

af:  Lene Galonska



mødte talstærkt op til fadøl og røde pølser. Vi-
borg Kommune var repræsenteret ved viceborg-
mesteren og en del af embedsværket. Uden det 
gode samarbejde vi har med kommunen, havde 
det ikke været muligt at realisere projektet. 
Derfor blev der også rettet en stor tak til Viborg 
Kommune for de 10 mio. kroner, som højskolen 
har fået bevilget i anlægstilskud, til det samlede 
bygge- og renoveringsprojekt, vi er i gang med.

I skrivende stund er bygningen lukket, og arbej-
det inden døre skrider planmæssigt frem. Det er 
i sig selv noget nær et mirakel, da det generelle 
billede i Danmark er, at der er mangel på byg-
gematerialer med lange leveringstider og pris-
stigninger til følge. Det gør sig ikke gældende 
for vores projekt, da entreprenørerne har være 
meget opmærksomme på at sikre de mange for-
skellige leverancer rettidigt. Projektet er aftalt til 
en fast pris, derfor kan vi med ro i sindet nyde 
projektets udvikling.

Imens byggeriet af den nye værelsesfløj skrider 
frem, er vi endnu engang trukket i arbejdstøjet, for 
at planlægge næste renoveringsetape i hoved- 
bygningen. Vi forventer, at den skal omfatte 
Jomfrugangen, Pejsestuen og de to korte gange 
over Foredragssalen. Det er en stor mundfuld, 
men vi har lært meget af første etape, og er nu 
bedre forberedt på, hvad vi kan forvente at finde 
af skjulte udfordringer, efterhånden som fløjene 
nedbrydes. Hvis alt går efter planen, så kan vi 
byde nedbryderne velkommen den 1. august 
2022 - mere om det til næste år.



Hvordan er det at gå fra 
elev til ansat? 
At gå fra elev til ansat på Viborg IH har været en 
nem overgang. Underviserne, og alle de andre 
ansatte, har været rigtig gode til at tage imod 
mig, og få mig hurtigt ind i flokken. 
Som elev havde jeg meget kontakt med under-
viserne og de andre ansatte i mit 2. ophold i 
Foråret 2021, hvor jeg tog en masse initiativer 
og stod for skolens Kulturudvalg. I foråret følte 
jeg, at jeg blev et kendt ansigt blandt de ansat-
te og de vidste godt, hvem jeg var.
 

Hvordan er oplevelsen?
Siden starten i august, har jeg været rigtig glad 
for at være her som ansat. Jeg skulle lige væn-
ne mig til at være på den anden side af bordet, 
men det kom hurtigt til mig. Jeg var blevet klar 
til at lave noget andet i min hverdag, selv om 
jeg altid kommer til at savne dynamikken og 
livet på højskolen. Jeg er glad for, at jeg kan 
få en lille snert af det, fra de nye elever. De er 
super søde til at tage en med ind i deres dag-
ligdag på trods af, at jeg ikke er direkte med i 
deres undervisning på samme måde som Lau-
ra og Mads.

Hvorfor valgte du at blive 
ansat?
I første omgang havde jeg faktisk ikke planer 
om at blive på Viborg IH. Jeg skulle hjem til 
Sydsjælland og tjene lidt penge igen og læse 
fag op, for så at kunne søge ind på diplomin-
geniørstudiet med vinterstart fra februar 2021. 
Men da Erling kom og foreslog et bedre alter-
nativ, var jeg bare klar på at tage udfordringen 
op.

Hvad skal du efterfølg- 
ende ?
Efter Viborg IH skal jeg i gang med studierne 
igen. Jeg skal til at læse diplomingeniør på 
DTU i Lyngby. Jeg glæder mig meget til at kom-
me tilbage til bøgerne og studielivet, men jeg 
er samtidigt også sikker på, at der ikke går læn-
ge før jeg vil tilbage til Viborg igen!

FRA ELEV TIL ANSAT
af: Mazz, Mads og Laura

Hvorfor valgte du at blive 
ansat? 
Da jeg i Efteråret 2019 og Foråret 2020 gik på 
højskolen, udviklede jeg mig rigtig meget per-
sonligt. I slutningen af mit ophold fik jeg øjne-
ne op for værdien i at undervise, samt hvilket 

fællesskab der opstår på skolen. 
Da jeg var færdig med højskolen kunne jeg hur-
tigt mærke, at jeg savnede at være i højskole-
miljøet. Det blev derfor hurtigt klart for mig, at 
jeg gerne ville tilbage på skolen som undervi-
ser, så jeg kunne være med til at give eleverne 
et ligeså godt ophold som jeg selv havde. 

Mads Dyrekær Pedersen 

Mazz Sparreager
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Hvorfor valgte du at blive 
ansat? 
Jeg var elev på Viborg IH i hele 2020. Planen 
lød egentlig kun på forårsopholdet, men da 
der kom noget Corona i vejen, valgte jeg at bli-
ve helårselev. Et valg, jeg er meget glad for, at 
have taget. 

Jeg kom som elev på højskolen med en iden-
titet som ”gymnasten”. Hende har jeg altid 
været. Derfor tænkte jeg, at jeg sammen med 
lidt nyt, selvfølgelig skulle have en masse gym-
nastikundervisning. Mit skema endte dog med 
slet ikke at indeholde gymnastik, men være 
farvet af alt muligt andet. Især OCR og Rough’n 
tough fangede min opmærksomhed. 

Efter højskolen valgte jeg at kaste min kærlig-
hed over de to nyopdagede sportsgrene, sam-
men med gymnastikken. Det gjorde jeg i Aar-
hus, hvor jeg også bosatte mig. Dog kunne jeg 
på et halvt år hurtigt mærke, at jeg slet ikke var 

færdig med selve højskoledelen. Dét at være 
fælles om tingene savnede jeg især. At mødes 
til morgensang, at være nybegyndere sammen 
og lære af hinanden, at grine og græde sam-
men, at spise hvert eneste måltid sammen, at 
kramme hinanden, at spille utallige brætspil, 
at morgenbade i søen, at lære nye mennesker 
at kende, at have dybe samtaler, at dele hver-
dagen sammen med dine nu bedste venner – 
det er for mig ægte højskole, og det var jeg bare 
slet ikke færdig med. Dog vidste jeg, at jeg også 
ville prøve noget nyt. Af den grund, valgte jeg 
at søge stillingen som unglærer på Viborg IH. 

Inden jeg stoppede som elev, havde flere af 
underviserne plantet idéen i hovedet på mig, 
ved at spørge, om det mon var noget, jeg hav-
de overvejet. Jeg tænkte, at jeg i stillingen som 
unglærer, både kunne lære noget selv, samti-
dig med, at jeg lærte fra mig. At undervise an-
dre og videregive den glæde, jeg har inden for 
visse områder, er altid noget, jeg har brændt 

Hvordan er det at gå fra 
elev til ansat? 
I august 2021 var jeg heldig at blive ansat som 
unglærer på højskolen. Det har været rigtig gi-
vende, og jeg vokser fra dag til dag med opga-
ven. 
De kompetente undervisere, eleverne og selve 
undervisningen gør, at man har god mulighed 
for at dygtiggøre sig, og ikke mindst få lyst til 
at dygtiggøre sig. Desuden er relationen til ele-
verne, som man opbygger igennem deres op-
hold, en enestående ting som jobbet tilbyder. 

Hvordan er oplevelsen?
Det er naturligvis noget andet at være undervi-
seren fremfor at være elev, så det var en omstil-
ling jeg skulle vænne mig til. 

Hvad skal du efterfølg- 
ende ?
Når jeg er færdig på Viborg IH, vil jeg gerne læse 
idræt eller til fysioterapeut i Aarhus. Jeg bræn-
der for arbejdet med mennesker og kroppen. 
Derudover skal jeg forhåbentligt ud og arbejde 
som personlig træner ved siden af studierne. 
Viborg IH er helt sikkert et godt springbræt for 
mig og min videre færden. Jeg håber på at ven-
de tilbage på et tidspunkt!

Laura Løgstrup Nordahl Jensen 
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for. På Viborg ønsker jeg både at lære fra mig 
fagligt samtidig med, at jeg deler ud af mit syn 
på, hvad højskole er og kan. 

Hvordan er oplevelsen? 
Personligt glædede jeg mig til at opleve, hvor-
dan det er at bo på sin arbejdsplads og mærke, 
hvad det giver af forhold til eleverne og kolle-
gaerne, når man er blandt dem 24/7. Jeg for-
søger at sætte mig nogle mål eller have nogle 
fokuspunkter for øje, så arbejdet som unglærer 
hele tiden giver mening for mig. Først og frem-
mest har jeg fokus på, hvordan man lærer fra 
sig og videregiver viden bedst muligt, samt 
hvordan man strukturerer en spændende un-
dervisning, der fanger flest mulige elever – nye 
som øvede. Her nyder jeg godt af at spare dag-
ligt med mine dygtige kollegaer. Derudover er 
jeg meget nysgerrig på mine elever. Jeg tæn-
ker over, hvordan jeg bedst muligt kan møde 
hver elev, både i undervisningen, men også i 
fritiden. Som unglærer har jeg nemlig en lidt 
anden position, end de fastansatte undervi-
sere på skolen, da jeg er næsten jævnaldrene 
med eleverne. Det har både sine fordele og 
ulemper. 

Den dag jeg fik jobbet som unglærer husker 
jeg, at Morten Gram med sine hænder viste en 
vægt. Han forklarede, at fordelingen mellem 
observation og ansvar så småt vil ændre sig, 
som tiden går. I starten har man, som unglærer, 
nemlig mulighed for ”watch and learn”, hvor 
man lige så stille går over til ”learn by doing”. 
Ansvaret kommer altså mere og mere over på 
stillingen. Det er en oplagt måde at komme ind 
i jobbet som højskoleunderviser på. Hurtigt 
har jeg fået lyst til at tage mig af linjedagen, stå 
for fællesaftenen, tage eleverne med til løb og 
stable det fedeste fag på benene. 

Dét at gå fra elev til ansat på højskolen, er fal-
det mig meget naturligt. Jeg er kommet på 

skolen siden 2017, hvor jeg for første gang blev 
udtaget på skolens Elitehold, og føler derfor, at 
jeg kender skolen ret godt. 

Som elev fik jeg et rigtig godt forhold til flere 
af underviserne, hvilket har gjort det naturligt 
for mig, nu at være deres kollega og stå i sam-
me båd som dem. Derudover var jeg hjælper 
på både familiehøjskole samt Centre Of Move-
ment i sommers, hvilket for mig var en flyden-
de overgang fra selv at være kursist/elev til at 
undervise på stedet.  

Jeg faldt forleden i snak med min kollega, 
Daniel om, hvor alsidigt jobbet som højskole-
underviser kan være. Jeg går fra at fortælle til 
morgensamling, til at finde mit legebarn frem, 
når vi i opvarmningen skal lege, til at være der 
for mine elever, når der står noget i vejen, for så 
at drikke en øl med dem om lørdagen og tage 
dem med på en løbetur i Sydfrankrig, når vi be-
finder os der. What’s not to like? 

Hvad skal du efterfølg- 
ende ?
I det første halve år som unglærer på Viborg IH, 
har jeg fundet ud af, at jobbet som højskoleun-
derviser er lige i min ånd! Ikke to dage er ens 
med så mange skønne mennesker, muligheder 
og faciliteter. 
Jeg er så heldig, at min stilling er forlænget til 
sommeren 2022, og jeg har derfor mange flere 
muligheder for selv at lære samtidig med, at 
jeg lærer fra mig. 

Mine planer er at søge ind på læreruddannel-
sen til studiestart i 2022 og flytte tilbage i min 
lejlighed i Aarhus. Og hvem ved… måske ender 
jeg en dag som fast højskoleunderviser. Lige 
nu lyder det som en drøm! 
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SET OG SKET 2021
af: Mozz Sparreager

Elevmøde 2021

Surf  FO21

Eliteholds udtagelse 2021

Viborg Elevers bestyrelse 2021

Redbull Conquer 
The Castle EF21Rough’n Tough

OCR EF21

OCR EF21

Rough’n Tough

Surf  FO21

Højskolehygge



Eliteholds udtagelse 2021

Galla FO21

Introdag EF 2021 Frankrigturen EF21

Bryllup FO21 Frankrig EF21

Bornholm FO21
Weekend hygge FO21

Weekend hygge FO21

Med Holdet I Ryggen EF21

Udtagelse til Eliteholdet 21/22



Endnu et anderledes år
Det er vist aldrig sket før, at et højskoleophold 
er startet uden elever og ansatte på skolen. Det 
var, hvad der skete ved opstart af Forårsskolen 
den 6. januar 2021.  Den anden Covid-19 bølge 
ramte Danmark i julemåneden, og landet luk-
kede for anden gang helt ned, for at bremse 
spredningen af smitten. Endnu engang kom 
flest muligt ansatte på lønkompensation, og 
onlinefastholdelse og -aktiviteter med et elev-
hold vi endnu ikke havde mødt, gik i gang.

At skabe et fællesskab med elever vi ikke kend-
te, var en udfordring. Vi fik også mange hen-
vendelser fra utålmodige elever, som var ivrige 
efter at komme i gang med deres højskoleop-
hold.  
Strategien var at informere eleverne bedst mu-
ligt online, og bede om tålmodighed. 

Den 15. marts kunne vi modtage eleverne 
udendørs, og bede dem om at påføre sig 
mundbind inden de trådte ind ad døren. En ret 
usædvanlig måde at modtage elever på, men 
det var det der skulle til efter de givne  retnings-
linjer. Et seks måneders højskoleophold var 
blevet reduceret til 3½ måned. Der var fart over 
feltet lige fra første dag og jeg syntes, at vi fik 
indhentet en del af det forsømte. 
Mange andre højskoler blev i foråret ramt af 
smittetilfælde og måtte sende elever hjem. Vi 
var så heldige, at vi ikke fik Covud-19 ”inden for 
døren”. 

Heldigvis gik smittetallene den rigtige vej, og 
hen over sommeren fik vi afholdt vores plan-
lagte sommerkurser med stor succes. 
Opstarten af Efterårsholdet 2021 er gået ”næs-

ten helt normalt”. Det er vi meget tilfredse med, 
og vi er igen begyndt at tage eksterne arrange-
menter og gæster ind på skolen. September 
er gået over stok og sten med to jubilæums- 
arrangementer og et udsat elevmøde, med det 
højeste deltagertal nogensinde i skolens histo-
rie. Det var superdejligt at se jubilarer og tidlig- 
ere elever på besøg på skolen igen.
Vi kan godt mærke på vores elever, at der har 
været et ”socialt tomrum”, så behovet for ak-
tiviteter og fester er stort, men det er ved at 
finde et passende leje igen, kombineret med 
en dagligdag med højskolefag og de daglige 
aktiviteter.  

Skolens 70-års jubilæum 
Lørdag den 30. oktober fejrede vi skolens 70-
års jubilæum, og inviterede til kaffe og lagka-
ge til både egne elever, tidligere elever, skole-
kreds, venner/gæster og samarbejdspartnere 
til skolen. 
Vi havde også inviteret Borgmester Ulrik Wilbek 
og tidligere embedsmand i Kulturministeriet, 
Jesper Moesbøl til at være hovedtalere ved fej-
ringen af jubilæet. Derudover var der en over-
raskelse på selve dagen (se side 19-22).  

Fremtidsplan 2025 
Når I læser dette årsskrift er vores nye elev- og 
kursusfløj færdigbygget (læs mere side 8-9). 
Den nye fløj er en del af en større renoverings-
plan for skolen, som løber over de kommende 
år.
Samtidig har vi iværksat en udviklingsplan 
frem mod 2025. I den arbejder vi frem mod en 
balanceret vækststrategi og udvikling af sko-
len, både pædagogisk og fysisk. 
”Vi gør” det fordi ”vi kan”, og fordi ”vi vil” og for-

FORSTANDERSTATUS
af: Erling Joensen
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di Viborg IH har masser af uudnyttede poten-
tialer, som vil kunne bidrage til vores fortsatte 
udvikling. 

Masser af elever
På dette efterårshold har vi 150 elever. Forårsop- 
holdet 2022 er også udsolgt og vi har mange 
på venteliste. 
Jeg er meget spændt på, hvor længe den mas-
sive tilstrømning vil fortsætte. Det er en generel 
tendens på alle højskoler. Hvad mon der sker 
når verden atter lukker helt op, og de unge kan 
komme ud at rejse igen? Man kan håbe på, at 
den gode omtale om at gå på højskole har en 
så stor effekt, at det stadig er attraktivt at kom-
me på højskole for de unge mennesker. 

Fornyelse   
Fordi  vi er blevet flere elever, er der også kom-
met flere medarbejdere til.
Det er dejligt med nye kræfter udefra som, når 
de kombineres med vores faste rutinerede 
personale, danner en kompetent medarbej-
dergruppe, der hver dag ”brænder for” at give 
eleverne det bedst mulige højskoleophold. 

Vi er godt på vej – skolen er på mange måder 
i ”topform” - motivationen blandt elever og 
medarbejdere er stor, og vi kan igen koncentre-
re os om højskolens kerneværdier med sam-
menhold, livsoplysning, demokratisk dannelse 
og fællesskab. 

Jeg ønsker jer alle en glædelig jul samt et godt 
og lykkebringende nytår. 

Vi glæder os til at se jer på skolen igen. 

Mange varme hilsner 
Erling Joensen 
Forstander   



TRE FORSTANDERE
Til højskolens 70-års fødselsdag, mødtes tre forstandere, som har været eller er forstander på 
Viborg IH. Vi fik  foreviget mødet med et skønt billede. Erling er vores nuværende forstander, Olav 
var forstander fra 1989 - 1995, og Claus Bo fra 2002 - 2018. I den mellemliggende periode var Mo-
gens Hemmingsen forstander. Han var desværre forhindret i at deltage.

ERLING JOENSEN

CLAUS BO ANDREASEN

OLAV  BALISAGER
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Vi vil, vi kan, vi gør
Malene Herbsleb, 2021
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1. Højt mod nord mellem bakker og byer, der
er et yndigt land. 
Verdens lykkeligste folk hører hjemme her
mellem skov og strand. 
Vort flag faldt ned fra himlen
med korset som markør. 
Nu er det ét i vrimlen. 
Vi vil, vi kan, vi gør. 

2. Vi vil værne om tillid og åbenhed,
fællesskabets bånd. 
Ansvar, forskel, respekt og mangfoldighed, 
det går hånd i hånd. 
Og nye horisonter
det får du, hvis du tør
lad’ falde dine fronter. 
Vi vil, vi kan, vi gør. 

3. Vi vil kæmpe, og kampen er legen, så
tro på at du kan. 
Færdigheder vi lærer på vejen, så
fang nu bare an. 

En del af noget større,
der ikke var her før.
Et fællesskab som rører. 
Vi vil, vi kan, vi gør. 

4. Vi vil hylde debatten og dialogen,
vort demokrati. 
Lad mig høre om, hvad der er din passion. 
Slip din mening fri.
Og sproget danner rammen. 
Vi lytter, hvis vi tør,
for sproget binder sammen. 
Vi vil, vi kan, vi gør. 

5. Vi er fyldt af ideer og virkelyst,
medspil, mål og mod. 
Her er glæden og stoltheden åbenlys. 
Fanen ved din fod. 
Men når jeg mon det hele? 
Et liv i fuldt vigør.
Jeg gerne med dig dele.
Vi vil, vi kan, vi gør. 
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6. Livets flod, den har hvirvler og strømme, mon
du kan finde vej? 
Prøv dig frem, du må lære at svømme, vi
hjælper gerne dig. 
I smult og stille vande
vi lærer, hvis vi tør 
ta’ masken af og sande:
Vi vil, vi kan, vi gør. 

7. Vi blev født som unikke personer med
hvert sit hjerteslag. 
Sammen nynner vi sangen om vores sted.
Drømmer os tilbag’. 
Og når vi synger sammen,
får hjerterne gehør. 
Vi mærker, vi står sammen.
Vi vil, vi kan, vi gør. 

8. Latter, leg, nye venner, ræk hånden ud.
Læg din hånd i min. 
Kom med mig, lad os danse i verden ud. 
Lad mig blive din. 
Et magisk bånd er bundet.  
Et bånd der aldrig dør, 
for hjerterne har vundet. 
Vi vil, vi kan, vi gør. 

Tanker om jubilæumssangen  
“Vi vil, vi kan, vi gør”

Af Malene Herbsleb

Hvad er det, der kendetegner højskolen? 
Da jeg blev spurgt, om jeg ville skrive en jubi-
læumssang til skolen i anledning af skolens 70 
års jubilæum, bad jeg skolens forstander om at 
få hver elev til med ét ord at beskrive, hvad høj-
skole er for dem. Eleverne fik ikke at vide, hvad 
ordene skulle bruges til. Derefter fik jeg en kasse 
med 137 sedler med ét ord på hver. 

Mine tanker med sangen var at prøve at beskri-
ve, hvad er det højskolen kan? Hvorfor kan et 
højskoleophold gå hen og blive definerende 
for den personlig udvikling af unge mennesker? 
Hvordan matcher mine oplevelser med højsko-
len som institution med ordene i skolens værdi-
grundlag og de ord, eleverne beskriver skolen 
med - passer det sammen?
 
Tillid, åbenhed og fællesskab
Højskolen er en institution i Danmark. Vores 
land skiller sig ud ved ikke bare at være “et yn-
digt land” 

men også ved at være et land karakteriseret ved 
meget høj grad af tillid. Professor ved Aarhus 
Universitet Gert Tinggaard Svendsen har sam-
menlignet en række lande. Her skiller Danmark 
sig ud ved, at hele 78 % af danskerne mener, 
man kan stole på andre mennesker. I Brasilien er 
det 5 %. På verdensplan er det i snit 25 %. 

Eleverne kredser om det samme, nemlig at til-
lid og åbenhed er noget af det, der kendetegner 
højskolen: “Vi vil værne om tillid og åbenhed, 
fællesskabets bånd. Ansvar, forskel, respekt, og 
mangfoldighed, det går hånd i hånd”. Samtidig er 
højskolen også et rum, hvor man kan få udvidet 
sine horisonter, hvis man tør lytte til hinanden, 
slække lidt på facaden og lade fronterne falde. 
Eller sagt med andre ord: “Vi vil hylde debatten 
og dialogen, vort demokrati. Lad mig høre om, 
hvad der er din passion. Slip din mening fri.” 
 
En del af noget større
Idrætten, kampen og legen er en vigtig del af 
hverdagen her på stedet. Den giver anledning til 
at prøve sig selv af, blive udfordret i fællesskab 
med andre, hjælpe hinanden til at flytte græn-
ser. Det er lærerigt. Det giver selvindsigt. Man 
bliver en del af noget større. 

Tekst og melodi af Malene Herbsleb, 2021
Skrevet i anledning af Viborg Idrætshøjskoles 70 års jubilæum
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Malene Herbsleb var elev på skolen i sommeren 
1994. Hun har været formand for elevforeningen 
og medlem af skolens bestyrelse og er medlem 
af skolens netværk. Hun har skrevet tekst til  
jubilæumssangen “Her bli’r drømme virkelig-

hed” (2001) og tekst og melodi til jubilæums-
sangen “Verden vidunderlig virkelig er” (2011). 
Her præsenterer hun sin nye jubilæumssang 
“Vi vil, vi kan, vi gør” (2021). 

OM FORFATTEREN

En indre kraft
Da jeg mødtes med Erling for at hente kassen 
med elevernes ord, spurgte jeg: Hvad kendeteg-
ner nutidens unge her på stedet? Erling svarede: 
“ De er ressourcestærke, de er motiverede, de 
har en indre kraft”. Det afspejler de ord, eleverne 
skriver. Her står fx initiativ, energi, ja-hatte, en-
gagement. 

Noget at det, jeg selv har oplevet, er stolthed. 
Stolthed over en gennemført opvisning, et vel-
overstået elevmøde, stoltheden ved at sætte 
fanen i gulvet. Det med fanen var nyt for mig, der 
aldrig havde været gymnast, men det er en følel-
se, som jeg i den grad har fået ind under huden. 

Livets flod
Stedet her rummer så mange muligheder. På 
den måde afspejler højskolen jo i virkeligheden 
meget godt den virkelighed, mange unge men-
nesker bliver mødt med uden for boblen - nem-
lig masser af muligheder. Man kan blive i tvivl, 
om man når at få det hele med, eller om man 
træffer de rigtige valg. Hvordan skal man i det 
hele taget finde vej i de livsvalg, vi alle kommer 
til at stå overfor? 

Jeg har i mit virke som tidligere sundhedsfrem-
mechef arbejdet med teorien om “Salutogene-
se” - eller sagt på dansk udvikling eller fremme 
af sundhed. Teorien er udviklet af en israelsk 
sociolog ved navn Aron Antonovsky. Antonovs-
ky beskriver livet som en flod. Nogle gange er 
vi i smult vande, til andre tider befinder vi os i 
dybt og strømfyldt vand. Hvis vi skal undgå at 
gå til bunds, er vi nødt til at lære at svømme. 
Vi skal lære at håndtere både strømmen og det 
dybe vand. Her er højskolen et godt sted til at 
tage den maske af, vi gemmer os bag, og lære at 
svømme i trygge rammer. 

Fællessang
Så er der sangen. Betydningen af fællessangen 
kan man ikke overvurdere. Den går i blodet. Det 

går igen på rigtig mange af elevernes sedler. For 
nogle elever er fællessang i starten både frem-
med og angstprovokerende, men den ender 
med at blive en skattet  del af hverdagen. Noget, 
der styrker fællesskabet, og som taler til hjertet. 
For os, der ikke er her hver dag, giver sangen an-
ledning til at drømme sig tilbage til de blå stole i 
foredragssalen eller til fællessang i Springsalen. 

Et magisk bånd
Sangen er med til at understrege fællesskabet. 
Jeg kan blive forundret over, hvor hurtigt et fæl-
lesskab kan opstå. For mit eget vedkommende 
blev vi en del af et nyt og tæt fællesskab på fami-
liehøjskolen i sommer. 

Men alting har en ende. En dag er det slut. Så 
må man danse ud i verden og bringe de værdier, 
som højskolen bygger på, med ud i den hverdag, 
vi er en del af, når vi ikke er på højskole. På den 
måde kan højskolen give igen til det omgivende 
samfund, som højskolen udspringer af. Man kan 
sidde med en følelse af, at man ikke nåede det 
hele. Så må man jo vende tilbage. 

“Et magisk bånd er bundet. Et bånd der aldrig 
dør, for hjerterne har vundet.” Det kan være 
båndet til den nye ven. Båndet til min skønne 
højskolekæreste. Båndet til fællesskabet og de 
gode folk her på stedet, der holder stedets vær-
dier og særlige kendetegn vedlige. 

Vi vil, vi kan, vi gør
Sangens titel er dedikeret til skolen forstander 
Erling Joensen, der siger: “Det forpligter at gå på 
en skole, der begynder med “Vi”. Og med det in 
mente har Erling tilført et nyt slogan til skolens 
værdigrundlag, nemlig “Vi vil, vi kan, vi gør”. Det 
er blevet titlen på min sang, som hedder kort og 
godt hedder: “Vi vil, vi kan, vi gør”. 

Tillykke med jubilæet! 



Turen startede fredag med en lang og hygge-
lig bustur mod Les Vans. Busturen tog cirka 
26 timer men den gik hurtigt, da der var for-
skellige aktiviteter, med alt fra fællessang, 
elevkoncert, tip en 13’er, pandoras æske, da-
gens mand og andre indslag.
Søndagen stod på afslapning ved poolen i 
det gode vejr, en hård workout og sluttede af 
med fælles grillaften i flotte omgivelser.
Om mandagen blev vi delt ind i to hold. Den 
ene halvdel skulle ud og sejle 24 km i kano 
på Ardeche floden. Det var en smuk tur med 
masser af fart og spring fra en høj klippe. 
Den anden halvdel, kunne vælge imellem 
forskellige workshops, vandretur, klatring, 
mountainbike og workout med afslutnings-
vis vandarobic. Dagen gav anledning til at 
udfordre sig selv og rykke grænser, samt se 
en masse af den franske natur.
Mandag aften skulle hver lejlighed selv sørge

for indkøb og aftensmad. Lejlighederne var 
sat sammen på kryds og tværs, hvilket var 
med til at styrke fællesskabet. 
Om tirsdagen skulle grupperne bytte akti-
vitet, og om aftenen var der fællesspisning 
med mulighed for et godt glas vin eller en øl. 
Onsdag startede ud med et O-løb i styrtende 
regnvejr, herunder var der forskellige delak-
tiviteter, hvor vi bl.a. skulle danse Viborg 
dansen, spille beerpong med vand, skyde 
med bue og lave “bike and run” op og ned af 
bjerget. 
Torsdag kunne man vælge nogle af de på-
gældende aktiviteter, som var mountainbike, 
klatring, workshops og boldspil. Desværre 
har alting en ende, så fredag vendte vi snu-
den hjemad mod Viborg. Det har været en 
eminent tur med masse af udfordringer, højt 
humør og det har styrket fællesskabet her på 
Viborg Idrætshøjskole.

EN LILLE DAGBOG 
FRA FRANKRIGTUREN

af: Christian Uhd & Carl-Emil Kirkegaard Johansen
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      Trods 70 år er Viborg Idrætshøjskole i  
            absolut topform

    Viborg Idrætshøjskole fejrede lørdag den 30. oktober, sin 70-års  
          fødselsdag i Springsalen. Viborg Idrætshøjskole rundede 70  
                år, og det blev markeret med gæster, taler kagebord og 
                          rundvisninger.

        Viborg: Lørdag var det præcis 70 år siden, at Viborg  
        Idrætshøjskole kunne tage imod det første elevhold  
        efter omkring 10 års forberedelser, og det blev fejret i  
        skolens store Springsal hen over eftermiddagen.

       Her var de 150 nuværende elever suppleret af omkring  
      100 gæster udefra i form af tidligere medarbejdere og  
     lærere, tidligere elever og andre interesserede. De kom  
     til en skole anno 2021 i absolut topform, lød det blandt  
     andet fra Søren Møller Kristensen, der er formand for  
        skolens bestyrelse.

           Han spolede i sin tale tilbage til begyndelsen, nærmere  
        betegnet til Frederik den 9.´s nytårstale i 1951, der  
           viste, at skolen åbnede i en tid med kold krig verden  
          over og rigtig krig i Korea, med atomprøvespræng- 
            ninger og et aggressivt Kina over for lille Tibet - med 
           andre ord en tid, der kaldte på fællesskaber, som  
               kongen bemærkede.

          Snakken om at bygge en idrætshøjskole begyndte  
        allerede i det første besættelsesår, men på grund af  
         manglen på materialer var det først i 1949, at byggeriet  
         kom i gang og den 30. oktober 1951, at det hele stod  
            færdigt og klar til de første elever.

af: Uffe Christian Salomonsen, Journalist på Viborg Stifts Folkeblad

AVISUDKLIP FRA
VIBORG FOLKEBLAD



Siden blev der bygget til og bygget ud ad flere 
gange, og der er mere på vej, da en ny elev- og 
kursusfløj er næsten færdigbygget og tages i 
brug til foråret.

Der har været mange elever forbi og bidrage 
til skolens udvikling på de 70 år, og det slider 
selvfølgelig med årene, og derfor er der en stør-
re renovering undervejs, ligesom vi er på vej til 
at kunne tage den nye fløj i brug, sagde Søren 
Møller Kristensen blandt andet.

Viborg Kommune har været en medspiller fra 
begyndelsen og donerede i sin tid den grund, 
hvor højskolen ligger, så kommunen har altså 
ære af, at man kunne festligholde dagen i land- 
ets bedst beliggende Springsal, som bestyrel-
sesformanden også bemærkede.

En del af dannelsen
Viborgs borgmester Ulrik Wilbek (V) understreg- 
ede i sin tale, at der er et godt samarbejde 
mellem Kommunen og Idrætshøjskolen, og at 
det jo blandt andet vil resultere i den nye sto-
re svømmehal, der skal opføres i forbindelse 
med den eksisterende, og som vil komme hele 
Viborg, foreningerne og eleverne på højskolen 
til gode.

Borgmesteren citerede Jens Sejer Andersen og 
sangen ”Hvor du sætter din fod”, hvor der spør-
ges ”Er det mig eller os”.

”Det er en del af dannel-
sen, at man lærer, at der er 
mere end en selv. At der er 
et fællesskab, og at der er 
et ”os” at tage hensyn til. Og 
den dannelse får man på 
efterskoler og på højsko-
ler ligesom her på Viborg 
Idrætshøjskole.”

- sagde Ulrik Wilbek blandt andet, og fastslog 
på den baggrund, at højskolen nok skal klare 
70 år mere.

Skolens forstander Erling Joensen kunne glæ-
de sig over, at det nuværende elevhold på 150 
elever er fuldt hus, og at der også var fuldt hus, 
inden Coronaen betød to gange nedlukning af 
skolen, og at der også tegner til fuldt hus på det 
kommende forårshold.

Udover taler og kagebord var der også under-
holdning med Jesper Moesbøl, der er tidligere 
højskoleforstander og embedsmand i Kul-
turministeriet. Og så var der en overraskelse i 
form af premieren på 70-års jubilæumssangen 
”Vi vil, vi kan, vi gør”, der er skrevet af Malene 
Herbsleb, der også skrev skolens 50- og 60-års 
jubilæumssange.
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JESPER MOESBØLS TALE TIL
VORES 70-ÅRS JUBILÆUM

af: Jesper Moesbøl

Viborg Idrætshøjskole
Den 30. oktober 2021 kl. 14-17 - Højskolens 70-års jubilæum.

Den danske folkehøjskole er en enestående skoleform. Den er den frieste statsstøttede skoleform 
i verden. Og statsstøtten er markant. Gennem sine 70 år har Viborg Idrætshøjskole modtaget flere 
hundrede millioner kroner. Alligevel er der ingen krav til fagligt niveau, ingen eksaminer, intet cen-
tralt bestemt pensum eller for den sags skyld krav til, hvilke fag der skal undervises i. Alle fag kan 
være udgangspunktet for en højskole. Det kan være musik, filosofi, teater eller – idræt. 

Det skyldes, at en højskole ikke er en fagskole, hvor man først og fremmest skal blive så dygtig 
som muligt til et bestemt fag. En idrætshøjskole koncentrerer sig selvfølgelig om idræt, men det 
er ikke det faglige, der er det særlige ved højskolerne.

Højskolen har et andet mål med opholdet end det faglige.   

Højskolerne reguleres efter højskoleloven, og det er et meget godt sted at se hen, hvis man vil 
finde ud af, hvad målet med et højskoleophold er. For højskoleloven er blevet til i et mangeårigt 
samarbejde mellem højskolerne og Folketinget.

Men inden vi gør det, er det en god idé at se nærmere på de idéer, som vi har fra Gundtvig. 
 

Vi skal om lidt synge nr. 82 Er lyset for de lærde blot, men forinden vil jeg sige lidt om den. 

På otteårsdagen for de rådgivende stænderforsamlingers oprettelse skrev Grundtvig denne 
sang, der er som en programerklæring for folkelig oplysning.

Som ofte i sin digtning går Grundtvig tilbage til et ords grundbetydning og dets afledninger, 
her ordet ”lys”, for så i sidste vers at opnå klimaks med hovedordet ”oplysning”. Og her mener 
han både livsoplysning og folkelig oplysning.

Formålet med undervisningen er ikke et fag, men oplysningen om livet. Det kan finde sted, 
uanset hvad der undervises i (”…er det så kun om sivet” i vers 5). Oplysningen om livet rækker 
ud over den specifikke faglighed og sigter mod oplysningen om tilværelsen.

Vi synger nr. 393 Jeg ser de bøgelyse øer

Først gennem forståelse af, hvad man er rundet af, kan man møde og bidrage til verden.  
Det har højskolen altid bygget på.
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Grundtvig havde dårlige erfaringer fra sin skoletid. Han så skolen som ”den sorte skole” eller 
”dødens skole”. Det er derfor lidt paradoksalt, at Århus Katedralskole – hvor også jeg har gået 
i gymnasiet – på sin mur praler med, at her gik Grundtvig i skole.   
 
Oplysning om livet var ikke det, der normalt foregik i skolen: som var – og er – kundskabstil- 
egnelse. Oplysning om livet krævede en ny slags skole – en livets skole for alle mennesker, 
også almuen. 

For Grundtvig er oplysning lystbetonet og drejer sig om at blive klogere på livet. Af sangen 
”Hvad solskin er for det sorte muld”, fremgår: ”Al sand oplysning er mild og blid, så den vort 
hjerte må vel behage”. Det er sådanne udsagn, der har fået udenlandske skolefolk til at blive 
interesseret i Grundtvig.

Formålet med højskolernes kurser fremgår af højskoleloven, og den er i stor gæld til Grundtvig. 
Det fremgår af højskoleloven, at formålet med højskolens kurser er: Livsoplysning, Folkelig oplys-
ning og Demokratisk dannelse. 

Livsoplysning

Med livsoplysning forstås de store almenmenneskelige spørgsmål i tilværelsen – forhold som vi 
alle møder. Det er fx: godt og ondt, døden, tro, angst og frygt, ensomhed, ansvar, identitet, livskriser, 
alderdom, desillusion, ærefrygt, uretfærdighed, fortrydelse, angst, forelskelse, tillid, længsel … 

Disse emner kalder på eksistentielle spørgsmål, som alle mennesker på et eller andet tidspunkt 
stiller sig selv. Det fremgår altså af loven, at ét af målene med højskolen er, at eleverne stifter be-
kendtskab med disse spørgsmål/emner. 

Ingen har facit på spørgsmål om de eksistentielle emner. Grundtvig siger selv, at livet er en gåde 
og at mennesket er et guddommeligt eksperiment. Lærerne har en faglig viden og kunnen, men 
stillet over for de store eksistentielle spørgsmål, er der ingen faste svar. En højskoleelev har måske 
gjort personlige erfaringer med nogle af emnerne, mens lærerne ikke har. Hvor lærerne er auto-
riteter på det faglige område, er der ingen, der ved bedre, når vi drøfter de eksistentielle emner. 
Man kan lære noget fagligt, men man kan ikke lære, hvad det vil sige at være menneske. Det må 
man prøve på og være åben overfor.

Der må derfor ske en vekselvirkning mellem lærere og elever, hvor eleverne stilles lige med læ-
rerne. Det er anderledes end de skoleformer, som eleverne tidligere har mødt, hvor der alene er 
blevet lagt vægt på det faglige, og hvor ingen tvivler på, hvem der har svarene. På højskolen åbnes 
for de store livsspørgsmål, og alle er lige anfægtede i mødet med dem. 

Folkelig oplysning   

Med folkelig oplysning forstås de sammenhænge vi indgår i sammen med andre. Hvor livsoplys-
ningen drejer sig om de spørgsmål, vi hver især anfægtes af, så drejer den folkelige oplysning sig 
om de sammenhænge, vi indgår i med andre. 

Højskolen er en øvelsesplads for at lære at takle fællesskabets udfordringer. For her lærer elever-
ne i fællesskab – her er der ingen karakterer eller et pensum, man prøves i. Her kan man støtte 
hinanden og lære sammen. Her dannes et særligt fællesskab. 
Men det handler, i nok så høj grad, om de fællesskaber, som kommer efter højskolen. På højsko-
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len lærer man ikke kun i fællesskab men også med henblik på senere fællesskaber. Eleverne skal 
derfor stifte bekendtskab med de fællesskaber, som eksisterer uden for højskolen, og som ele-
verne skal bidrage til efter opholdet. Højskolen kan altså ikke lukke sig om sig selv, hvor fristende 
det end kan være. 

Den folkelige oplysning kan med fordel inddrage væsentlige fælles problemstillinger. Klima-
spørgsmål er oplagte for en moderne højskole. Og her er eleverne måske mere vidende og enga-
gerede end nogle af lærerne. Det er skolens og lærernes opgave at være vågne over for det, der 
rører sig i eleverne.  

Demokratisk dannelse

Det tredje mål med højskolen hedder ifølge loven demokratisk dannelse. Eleverne skal både 
møde en hverdag båret af demokrati, men også lære om demokrati og medbestemmelse uden 
for højskolen. 

I disse år synes dette højskolemål endnu vigtigere end for blot få år siden. I dag er vi på denne 
side omgivet af økonomiske og politiske eliter, som taler om, at vi nødvendigvis må handle sådan 
eller sådan. Og på den anden side kan vi møde den opfattelse hos folk, der er presset af konkur-
rencesamfundet, at fakta ikke er vigtige, at de kan bruges efter forgodtbefindende og opfindes til 
lejligheden, og at vi skal lade os styre af vores følelser og umiddelbare fornemmelser.         

Men det er et fattigt demokrati. 

I Danmark er demokratiet fra begyndelsen tænkt som mere end en styreform. Grundtvig og dati-
dens folkeoplysere vidste, at demokrati også måtte være en livsform, kendetegnet ved indflydelse 
og ansvar til alle. Børn og studerende skulle opdrages til at være aktive samfundsborgere, ikke 
bare lære noget. Vi kan sige, at det er en af højskolens opgaver at medvirke til at udvikle en slags 
demokrati med ånd, nemlig at vi er forpligtet på noget større og vigtigere end, hvordan vi har det, 
eller på at ”mærke efter” i mellemgulvet. 

Elevernes forventninger

Stemmer dette trefløjede mål med elevernes ønsker og forventninger? Både og, tænker jeg. 

Jeg tror, elevernes forventning er dobbelt. De søger selvfølgelig det faglige, Det er idrætsinteres-
serede unge, der kommer på idrætshøjskolerne. Men jeg tænker også, at de søger noget, der er 
større end dem selv. En forståelse, de kan skrive deres liv ind i.  

Højskolen skal selvfølgelig opfylde elevernes faglige forventninger, men det er ikke tilstrækkeligt. 
Den skal danne eleverne til engagerede og ansvarlige samfundsborgere, og det gør man ikke kun 
ved at blive bedre til forskellige idrætsgrene. Højskolen må være bevidst om at se sine fag og 
aktiviteter i en større sammenhæng.   

Det som er elevernes mål – den faglige udfordring – skal skolen gøre til sine redskaber. Ikke sine 
mål. Skolens mål må være højere.

Det, der skaber en god højskolelærer, må være en kombination at faglig styrke og engagement i 
tilværelsens større spørgsmål, og at læreren sætter begge sider i relation til eleverne. Her kan der 
være en særlig udfordring for idrætshøjskolerne, som gerne ansætter folk med en flot idrætskar-
riere. Men en sådan opnår man kun ved at være meget koncentreret om sin idræt, og derfor kun i 
mindre omfang har været optaget af de menneskelige spørgsmål, som hovedsigtet kræver. 
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Her er det godt, at højskolernes elever vil være gode læremestre, for de vil i løbet af opholdet 
løbende stille lærerne og hinanden over for nogle af tilværelsens væsentlige spørgsmål. Det gør 
man som ung i en tryg ramme. Når det sker, må lærerne være vågne og ikke straks gå videre til 
den næste idrætsøvelse.  

Denne måde at forstå højskolens opgave på bygger på den opfattelse, at de eksistentielle og fol-
kelige perspektiver, som er højskolens opgave, ikke er noget, der skal indlæres i eleverne. De er 
der nemlig i forvejen. De skal kaldes frem. Den enkelte højskole skal selv finde ud af hvordan. Men 
de skal kaldes på for at udvikles - ellers bliver det nemt til ren fagskole og idrætsakademi.
For Grundtvig betyder folkeoplysning ikke, at lyset skal komme ovenfra fra autoriteterne, som 
skal belære folket, men at lyset skinner nedefra, fra folket selv, og at skolen skal give rammer for 
at lyset udfolder sig

Viborg Idrætshøjskoles jubilæum

Nu er det så 70 år siden, at Viborg Gymnastikhøjskole blev oprettet. Det skete i en tid, hvor man 
netop ikke så på kropsudfoldelsen som et mål i sig selv, men som et middel til at styrke elevernes 
åndelige og demokratiske dannelse. 

Siden har højskolen udviklet sig forskelligt. Altid med blik for de aktuelle udfordringer og med 
sans for, at gymnastikken og idrætten ikke er skolens endelig mål med opholdet. 

Idræt og sport indeholder i sig selv en række almenmenneskelige problemstillinger, som både 
omfatter det livsoplysende og folkeligt oplysende. Går man op i sin idræt kan det medføre vrede, 
frustration, konkurrenceræs, agression, ansvar, identitet, ærefrygt, uretfærdighed, tillid og læng-
sel – for eksempel. Idræt er derfor et glimrende fagligt afsæt for opfyldelsen af højskolernes ho-
vedsigte. Højskolens opgave er at kalde på fælles refleksion, når det er relevant. 

Det har skiftende højskolefolk gjort i Viborg igennem 70 år. De 19 af dem har jeg haft ansvar for at 
føre tilsyn med, om det overholdes. Når man er embedsmand med begrænsede ressourcer, og 
der findes omkring 70 skoler, må man prioritere sin indsats dér, hvor det giver mest mening. Det 
vil sige på de skoler, hvor man tænker, at de har svært ved at leve op til loven. 

Jeg har i den forbindelse aflagt tilsynsbesøg og taget dialog med flere højskoler – også idrætshøj-
skoler. Men jeg har aldrig oplevet et behov for at se nærmere på Viborg Idrætshøjskole. Skolen og 
staten har i alle årene haft et tillidsfuldt samarbejde, og det vil jeg gerne sige skolen tak for. 

Og så i øvrigt lykønske skolen med et flot 70 års jubilæum med gode udsigter for fremtiden.   

Jesper Moesbøl
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Jeg vil slutte mit indlæg med, at vi skal synge en af de nye sange i Højskolesangbogen: Nr. 
226 Frihedens lysdøgn 

Den er skrevet til 75 året for Danmarks befrielse. Og den betoner i smukke billeder både det 
eksistentielle, det folkelige og medbestemmelsen.  





BÆREDYGTIGHED
af:  Daniel Wang Hyldgaard Pedersen

Bæredygtighed, klima, global
opvarmning, overforbrug, 
temperaturstigninger -
fortsæt selv remsen. 

Som flere andre steder i samfundet har bære-
dygtighed også fundet sin vej til Viborg Idræts-
højskole. 
Siden Foråret 2021 har bæredygtighed fået 
en lidt mere markant rolle – og eleverne kan 
nu vælge eksistensfaget Bæredygtighed. Her 
forsøger vi, gennem forskellige emner, at blive 
klogere på det enorme område, som bæredyg-
tighed dækker over.

Udover at bæredygtighed er et relativt nyt 
fagområde, har vi også fået muligheden for 
at deltage i et udviklingsprojekt igennem FFD, 
der sætter fokus på bæredygtig dannelse på 
landets højskoler. Vi er i alt 12 lærere fra 12 
højskoler, som over 4 måneder skal indsamle 
empiri og fortællinger om bæredygtighed i høj-
skolepraksis – uanset om man arbejder meget 
med bæredygtighed eller ej. 

FFD har siden 2015 valgt at opprioritere ind-
satsen omkring bæredygtighed på landets høj-
skoler. I den forbindelse skal vi som højskole 
være med til at bidrage til en fælles forståelse 
og et sprog omkring den praksis, der allerede 
finder sted på de danske højskoler. Derudover 
handler det også om at udbrede arbejdet med 
bæredygtig dannelse i den øvrige uddannel-
sesverden, foreningslivet og civilsamfundet – 

særligt fordi højskolens pædagogiske praksis 
måske adskiller sig lidt fra det øvrige uddan-
nelsesmiljø. I sidste ende forventes det, at den 
indsamlede viden bidrager til en bogudgivelse, 
hvorefter man kan gå i dialog med omverde-
nen om bæredygtig dannelse på en frugtbar 
og troværdig måde. Derudover håber man, at 
projektet kan hjælpe andre højskoler med at 
skabe et sprog omkring bæredygtighed på net-
op deres skole. 

Det har uden tvivl været 
utrolig spændende at være 
med i opstartsfasen med 
bæredygtighed. 
Det har også været lidt af 
en mundfuld, fordi emnet 
dækker over utrolig meget 
viden og forskning. 

Derudover har det i høj grad handlet om at 
igangsætte den gode samtale og erfarings-
udveksling, fordi faget indeholder en enorm 
mængde nuancer, som skal diskuteres og præ-
senteres, så de ikke bliver modtaget fordøm-
mende eller polariserende. Der findes et hav af 
måder at arbejde med et bæredygtigt fokus i 
sit eget liv, og netop her rummer faget mange 
interessante diskussioner og samtaler. 
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1. Hvor kommer du fra?
Jeg er fynbo - født og opvokset i en lillebitte by, 
Bullerup lidt uden for Odense. 

2. Hvor bor du nu?
Viborg downtown.

4. Hvad lavede du inden du startede som læ-
rer på Viborg IH?
Dasede den på barsel, men inden da, havde 
jeg et rigtigt voksenjob på sygehusvaskeriet i 
Aarhus, hvor jeg var sundhedskoordinator og 
fysisk træner for de ansatte. 

4. Hvad er du uddannet som?
Fysioterapeut.

5. Hvordan er det at arbejde på Viborg IH?
Det er som at vinde i lotto hver dag! Jeg er sær-
ligt glad for køkkenets kundskaber – det er vir-
kelig med til at skabe et godt arbejdsmiljø for 
mig.

6. Hvordan kan du mærke det?
Man får energi af at være her. Der er noget ved 
at have med mennesker at gøre, som er moti-
verede og brænder for det de laver. 

7. Hvad er en god arbejdsdag for dig?
Når nogen har grinet ad mine jokes - så går jeg 
glad hjem. Det er også ret skønt, når eleverne 
ligner nogle, der synes, at det vi laver, er det 
fedeste.

8. Hvad dyrker du af idræt, og hvad får du 
tiden til at gå med i fritiden?
Jeg læser en kandidat i pædagogisk psykologi 
og øver mig i at finde vej i Viborg. Der ud over 
dyrker jeg fodbold og volleyball (og gymnastik, 
svømning, håndbold, osv).

9. Hvorfor valgte du at blive lærer på Viborg 
IH?
Fordi det føles som min hylde. Altså den ret-
te, som jeg så er landet på. Kombinationen af 
idræt, dannelse og uddannelse, og at man som 
lærer får mulighed for at dyrke det, man bræn-
der for – dét spiller. Og så har Viborg IH oven i 
købet nogle helt OK rammer at gøre det i. 

10. Har du selv gået på højskole
Ja, jeg har haft to ophold på Idrætshøjskolen i 
Sønderborg, som på mange måder minder om 
Viborg IH – der er fx lige langt hjem til min mor 
på Fyn. 

af: Trine, Thomas og Johanne

10 STÆRKE TIL DE 3 UNGE
LÆRERE PÅ VIBORG IH

10 stærke til trine
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1. Hvor kommer du fra? 
Jeg kommer oprindeligt fra Bjerringbro, men 
har brugt det meste af min ungdom i Viborg 
pga. gymnastikken. 

2. Hvor bor du nu? 
Jeg er netop flyttet tilbage til Viborg (Birgitte-
lyst) med min kæreste, hvilket jeg er utrolig 
glad for. Jeg kan godt lide at være tæt på min 
familie, så det har givet rigtig god mening at 
flytte retur til Viborg.  

3. Hvad lavede du inden du startede som læ-
rer på Viborg IH? 
Jeg var et smut forbi DGI’s Verdenshold, hvoref-
ter jeg startede direkte på Flemming Efterskole, 
hvilket jeg var rigtig glad for. Både højskole- og 
efterskoleverdenen har mange ligheder, men 
også mange forskelligheder, hvilket gør begge 
verdener utrolig spændende.  

4. Hvad er du uddannet som? 
Jamen, jeg har brugt de sidste 12 år på at blive 
autodidakt efterskolelærer ….. Og nåh ja, så var 

der også noget med markedsføring og fotogra-
fering ;) 

5. Hvordan er det at arbejde på Viborg IH? 
Det er en spændende hverdag. Jeg kan godt 
lide, der sker lidt forskelligt, og at hverdagene 
ikke altid er ens.  

6. Hvordan kan du mærke det? 
Det er en skole i udvikling, hvilket jo betyder, 
at der er plads til nye tiltag. På den måde står 
man aldrig stille, og der er plads til nye og skøre 
idéer.  

7. Hvad er en god arbejdsdag for dig? 
En god arbejdsdag indebærer succes hos ele-
verne. Om det så er et nyt spring, en forhindring 
der bliver forceret, eller om det er en seriøs 
snak, som gør den store forskel for eleven. Det 
at gøre en ”forskel” og føle, at man har biddra-
get med noget, gør min arbejdsdag helt perfekt.  

8. Hvad laver du når du ikke arbejder? 
Hvad er fritid? ;) Jamen, jeg er en person der 
super gerne vil udvikle mig, så jeg søger gerne 
nye udfordringer. Seneste ”udfordring” er OCR, 
som jeg bruger en del tid på. Udover, at jeg selv 
træner en del, så vil jeg gerne udbrede sporten, 
og være med til at give andre en lige så fed op-
levelse med OCR som jeg selv har haft. Der ud 
over er det fodbold, bueskydning, konkurren-
cesvømning, gymnastik, dans, teamgym, OCR 
og MTB. 
Når jeg ikke træner, så bygger jeg lidt om på vo-
res hus derhjemme, og nyder selvfølgelig ”friti-
den” med min kæreste og vores hund.  

9. Hvorfor valgte du at blive lærer på Viborg 
IH? 
Jeg fik en mulighed for at prøve højskolever-
denen af i forbindelse med en projektstilling 
her på skolen. Jeg er af den overbevisning, at 
man skal gribe de chancer der kommer, så det 
gjorde jeg. Det er en oplagt mulighed for at ud-
vikle sig som underviser, og ikke mindst få ny 
erfaring.  

10. Har du selv gået på højskole? 
Nej, jeg har desværre ikke selv været på højsko-
le, hvilket jeg har fortrudt ufattelig meget.  

10 stærke til thomas
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1. Hvor kommer du fra?
Jeg er født og opvokset i en lille by i Vestjylland, 
der hedder Dejbjerg. Her voksede jeg op som 
”efterskolebarn” på Dejbjerglund Efterskole. 

2. Hvor bor du nu? 
Jeg bor jeg i Århus med min kæreste, Jakob. 
Her har vi boet sammen de sidste 4 år. Vores 
overboer er min lillebror og hans kæreste, så 
vi har sådan et lille ”søskende-kollektiv”. Det er 
hammer-hyggeligt, og jeg nyder at have noget 
familie tæt på. 

3. Hvad lavede du inden du startede som læ-
rer på Viborg IH?
Der læste jeg til lærer, med linjefag i dansk, tysk 
og idræt, på VIA University College i Århus. For-
inden det var jeg efterskolelærer på en eftersko-
le i Vestjylland, hvor jeg fandt ud af, at lærerjob-
bet var lige noget for mig.

4. Hvordan er det at arbejde på Viborg IH?
Det er enormt fedt, og jeg føler mig meget pri-
vilegeret over at have fået denne mulighed. Det 
er et alsidigt arbejde, hvor temauger, rejser og 
værtslærerskaber krydrer hverdagen. Jeg er 
hammer glad for at være her.

5. Hvordan kan du mærke det?
Et sted som dette emmer af liv og nysgerrighed. 
Nysgerrighed mellem eleverne, lærerne og 
fagene og de tre på tværs af hinanden. Det er 

klart noget af det, der særligt tiltaler og bevæ-
ger mig, og jeg kan mærke oprigtighed og inte-
resse fra de mennesker, der kommer på stedet.

6. Hvad er en god arbejdsdag for dig?
En god arbejdsdag for mig er, når tingene på en 
eller anden måde går op i en højere enhed. Fx 
når jeg slet ikke når alt det, jeg havde planlagt 
for en undervisning, fordi eleverne har brug for 
at gå fuldstændig i dybden og nørde detaljer i 
en dansekoreografi. Det synes jeg er fedt, fordi 
man her kan mærke, at eleverne brænder for 
at lære. Her bliver det vigtige altså ikke målet – 
men rejsen dertil. 

7. Hvad får du tiden til at gå med i fritiden?
Jeg bruger meget tid på at lave gymnastik. Jeg 
er instruktør på Ringkøbing/Skjern-egnens re-
præsentationshold, og derudover går jeg selv 
på to hold i Århus. Af og til spiller jeg en fod-
boldkamp i weekenderne, men jeg har desvær-
re ikke helt tid til både at gå til gymnastik og 
spille fodbold. Nogle gange ville jeg ønske, at 
der var 34 timer i døgnet – så ville man kunne 
nå meget mere. 
Derudover nyder jeg bare Århus-livet med ven-
ner og veninder tæt på. Det er skønt. 

8. Hvad har du dyrket af idræt?
Siden jeg var helt lille, har jeg lavet gymnastik 
og spillet fodbold. Det har været de to idræts-
grene, der har fyldt min barndom og ungdom 
mest. Jeg har dog prøvet en masse andre 
idrætsgrene af bl.a. atletik, håndbold og svøm-
ning.
  
9. Hvorfor valgte du at blive lærer på Viborg 
IH?
Jeg synes, det var en fed mulighed at få lov til at 
prøve kræfter med højskolelærer-jobbet. Det er 
på mange måder en meget taknemmelig mål-
gruppe at undervise, fordi de ofte er så motive-
rede og fyldt med ”gåpåmod”. Derudover synes 
jeg, det er en vanvittig fed højskole, fordi der er 
sådan et bredt fagudbytte. Jeg havde kun hørt 
godt om stedet, og jeg var slet ikke i tvivl om, at 
det var et job for mig.

10. Har du selv gået på højskole?
Ja, jeg gik på Gymnastikhøjskolen i Ollerup i 
foråret 2016. Det var et fantastisk ophold. 

10 stærke til johanne

34



HVORFOR DYRKER DU 
IDRÆT?

af: Troels Rasmussen
Direktør for Idrættens Analyseinstitut, Videncenter for Folkeoplysning & Play the Game

For mange af vi idrætsglade danskere er det en selvfølge, at vi flere gange om ugen trækker 
idrætstøjet på og får pulsen op til en eller anden idrætsaktivitet. Det ligger indlejret i vore vaner og 
vi gør det bare. Men måske er der alligevel grund til engang imellem at stille sig selv spørgsmålet: 
”Hvorfor dyrker jeg egentlig idræt?” Er det primært fordi det er sjovt? Fordi jeg gerne vil blive bedre 
og måske blive rigtig god? Er det for at drage omsorg for min krop og min sundhed? Eller er det 
fordi vennerne dyrker idræt og fællesskabet er godt? 

Der findes ikke rigtige og forkerte svar. Når det er værd at tænke over, så er det selvfølgelig fordi, 
det kan være med til at indkredse hvilke aktiviteter, der er mest relevante for dig. Hjælpe med at 
afgøre, om du vil dyrke idræt alene eller sammen med andre. Og du vil være inde eller ude om du 
vil være i vand, i skov, i hal eller et helt fjerde sted. 

I Danmark har vi et mangfoldigt idrætsliv med mange forskellige aktivitetstilbud på mange for-
skellige arenaer. I denne lille artikel vil vi se lidt nærmere på danskernes idrætsvaner og de forskel-
lige idrætstilbud, som vi kan vælge imellem. Ud over at give overblik og forståelse for idrætssek-
torens mange tilbud, så kan det måske skærpe dit eget fokus på din idrætsdeltagelse og dermed 
sikre, at du fortsat kan finde lige præcis de idrætstilbud, som passer til dig og din livssituation. 

Danskernes idrætsvaner

I DK har vi siden 1964 løbende foretaget målinger af danskernes idrætsvaner. Som det fremgår af 
nedenstående tabel, så er andelen af voksne danskere, der dyrker idræt steget fra 15% i 1964 til 
64% i 2011, hvorefter andelen er faldet til 57% i 2020. Tallene fra 2020 skal dog tabes med forbe-
hold, da undersøgelsen er gennemført under indtryk af corona pandemien. 
Fra 2007 er der også gennemført undersøgelser af børnenes idrætsvaner, som det fremgår, så er 

mere end 80% af danske børn idrætsaktive - også her skal 2020 tallene tages med forbehold for 
corona. 
Når vi kigger på selve aktiviteterne, så er der stor forskel på, hvilke aktiviteter, der har været mest 
populære undervejs. Herunder ses udviklingen i aktiviteterne fra 2007 og til 2020. 
Et hurtigt kig på børnenes præferencer viser, at svømning og fodbold er de mest populære aktivi-
teter i 2020. Men bemærk at trampolin, løbehjul og rulleskøjter er med i top 10, mens håndbold og 
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badminton er ude af top 10. Og så er Esport blevet en populær aktivitet for mange børn og unge.  

For voksne er gåture den helt store topscorer i 2020, men også løb og en række fitnessaktiviteter 
scorer højt. Bemærk at åbent vand svømning og vinterbadning er kommet med på listen. Ge-
nerelt er der tendens til at udendørs aktiviteter og fitnessorienterede aktiviteter tilvælges af de 
voksne aktive. 

Idrættens arenaer

Tidligere blev idræt primært dyrket i foreningsregi, men i dag dyrkes idræt også i kommercielt 
regi, i selvorganiseret regi, på egen hånd, i skolen, på arbejdspladsen og i aftenskolen. Selv om 
foreningerne stadig står stærkt i det danske idrætsbillede, så er den største vækst i idrætsdelta-
gelsen sket i selvorganiseret regi og kommercielt regi. 

Idrætsforeningerne har aldrig haft flere medlemmer end i disse år. Alligevel udfordres foreninger-
ne af kommercielle aktører og de meget fleksible tilbud, som findes i selvorganiseret regi. Med 
DGI´s og DIF´s hjælp forsøger foreningerne at være skarpe på aktivitetsudvikling, foreningsud-
vikling, nye målgrupper, inkluderende miljøer, træneruddannelse og stærk kommunikation. For-
eningerne oplever særligt frafald, når børn bliver til unge. Det kan være, når drømmen om at blive 
landsholdsspiller brister, når tiden ikke slår til eller når ønsket om at pleje omsorg for kroppen 
bliver større og fitnesscentrene mere tillokkende. 

De seneste 25 år er selvorganiserede idrætsaktiviteter vokset markant, det kan være gåture på 
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egen hånd, løbeture med naboerne eller MTB-facebookfællesskabet. Det kan være skateboard, 
rulleskøjter eller trialcykling i det lokale StreetMekka. Eller det kan være esport med vennerne 
over internettet. De selvorganiserede aktiviteter har typisk den styrke, at de kan tilrettelægges 
fleksibelt i selvvalgte fællesskaber uden formelle rammer og regler.  

Også idræt i kommercielt regi er vokset markant, det gælder primært fitnesscentre, men også 
danseinstitutter eller private trænere. Det startede bl.a. Jane Fondas aerobics og workout, men 
rummer i dag et meget stort udvalg af aktiviteter som zumba, crossfit, zumba, spinning, yoga 
m.m. De kommercielt organiserede fitnessaktiviteter har typisk den styrke, at de er fleksibelt til-
rettelagt, kan dyrkes individuelt og har stærkt fokus på din krop og din sundhed.

Endnu en arena, som er interessant at se på, er skoler og ungdomsuddannelser. Historisk har ef-
terskoler og højskoler haft idræt og særligt gymnastik på programmet. Der er imidlertid sket noget 
med efterskolernes fokus, da mange idrætsefterskoler ikke længere fokuserer så meget på ud-
dannelse af unge trænere, men mere på elevernes mulighed for at dyrke eliteidræt. Videre er der 
i udskoling og ungdomsuddannelser etableret eliteidrætsklasser og Team Danmark ordninger, 
som gør det muligt at kombinere skolegang med eliteidræt. På skoleområdet er det også værd 
at nævne skolereformen fra 2014, hvor det blev obligatorisk med mindst 45 minutters bevægelse 
for alle skolebørn hver dag og hvor åben skole blev en måde at koble skoleliv og foreningsliv. Det 
er vist ikke forkert at sige, at skolereformen ikke alle steder har indfriet ambitionerne om mere 
bevægelse og bedre kobling til foreningsliv….

Idrætsdeltagelsen efter corona

Danskerne er generelt blevet mere og mere idrætsaktive fra 1964 og frem til 2016, hvorefter 
idrætsdeltagelsen er stagneret. Senest har corona pandemien udfordret alle idrætsaktører og 
-deltagere med nedlukninger, corona restiktioner og usikkerhed. Idans analyser (Se idan.dk) vi-
ser, at folk, som før corona var inaktive, er blevet aktive. Og at folk som før var aktive, er blevet 
inaktive….  Overalt kæmpes for at motivere danskerne til at komme tilbage til idrætsforeninger, 
idrætsfællesskaber, fitnesscentre eller idræt på arbejdspladsen. Der pumpes mange penge ud til 
genstartsaktiviteter og der afvikles genstartsevents og kampagner. Lad os håbe, at det lykkes at 
genaktivere de danskere, som faldt fra under corona og samtidig fastholde de ”nyaktive”, så end-
nu flere dagligt har glæde af at dyrke idræt og være med i idrættens fællesskaber.

En afgørende forudsætning for et mangfoldigt og stærkt idrætsliv er imidlertid, at vi fortsætter 
samtalen om, hvorfor vi hver især dyrker idræt. Der er mange gode begrundelser: det skal væres 
sjovt, det skal være sundt, det skal være i meningsfulde fællesskaber eller vi vil blive rigtig gode. 
Alle argumenter er gode – vi skal hver især finde vores motivation og tilgang. Og det skal vi bruge 
til at engagere os i det helt rigtige idrætstilbud i foreningen, skolen, på arbejdspladsen, i aftensko-
len, i kommerciel regi eller i selvorganiseret regi. 

Alle aktiviteter, arenaer og idrætsfællesskaber rummer særlige muligheder – find det som passer 
til dig og din livssituation. 

God fornøjelse!
Troels Rasmussen
Direktør for Idrættens Analyseinstitut, Videncenter for Folkeoplysning & Play the Game
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3. jan   Højskolestart 

26. feb   Vinterstævne

3. mar   syng, spis og snak

6-8. maj  Elevmøde 

10. maj  Generalforsamling, Netværket   

   viborg ih

9. juni   syng, spis og snak

30. juni   landsstævne

10. juli  Familiehøjskole, uge 28

17. juli   Familiehøjskole, uge 29 

24. juli  MTB, UGE 30

24. juli  HAVkajak, uge 30

24. juli  Centre oF movement, uge 30 

10.  aug  Højskolestart

3.-4. sep  Jubilarmøde

7.-9. 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 begi-
venheder.
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