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MEDLEMSKAB AF 
ELEVFORENINGEN

Viborg Elever er en Elevforening for tidligere elever på Viborg Idrætshøjskole.

Den 11. maj 2022 besluttede Viborg Elevers bestyrelse, at gøre alle nuværende medlemmer af 
elevforeningen, til livstidsmedlemmer.

Det betyder også, at elever der afslutter deres ophold på Viborg Idrætshøjskole, fra og med For-
året 2022, automatisk bliver Livstidsmedlemmer.

Som medlem kan du:

• deltage i det årlige Elevmøde, hvor du møder dine højskolevenner
• deltage i ReCall – en gensynsweekend for tidligere elever, hvor du lige mærker   
 højskoleånden igen
• melde gymnastikhold til Vinterstævnet – en traditionsrig dag med gymnastik   
	 fra	morgen	til	aften
•	 få	adgang	til	det	elektroniske	Årsskrift,	hvor	du	kan	læse	om,	hvad	der	sker	på		 	
 din gamle skole

Hvis	du	kender	nogen,	der	ikke	var	medlem	af	Viborg	Elever,	da	ændringen	trådte	i	kraft,	og	som	
gerne vil være det, så er der kun en måde at melde sig ind i Elevforeningen på. 
Det sker ved at betale for et personligt livstidsmedlemsskab til 600 kr. til konto 1511 6491782 – 
HUSK at angive navn og årgang.

Vi vil gerne tænke bæredygtigt, så derfor vil vi også gerne sende så meget som muligt pr. mail.
Så hvis du tænker, at vi ikke har din mail, eller du har fået en ny, så oplys gerne skolen herom.

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

Vi opfordrer hver årgang til at oprette en Facebook-gruppe – så kan I herigennem bevare kontak-
ten og få fat i hinanden ved særlige lejligheder… bl.a. til Jubilarmødet!

Læs mere om Elevforeningen på viborgih.dk/om-os/tidligere-elever 

Vi håber, at I vil hjælpe til med at sprede budskabet, om verdens bedste højskole og samtidig 
deltage i de forskellige arrangementer, der er i løbet af året.

af: Nina Dencker



FORORD 
Det	 ville	 være	 forkert,	 hvis	 årsskriftets	 første	
linje lød i retning af “Så gik der endnu et år på 
Viborg IH”. For der går aldrig ”bare” endnu et år 
i de smukke omgivelser mellem Søndersø og 
Vinkelvej. 
Vores højskole kan se tilbage på et skønt år, 
hvor skolen, ligesom resten af samfundet, slap 
af med de besværlige Covid-19-restriktioner. Vi 
nåede dog knapt af få armene over hovedet, 
før den ene krise erstattede den anden, og her 
tænker jeg selvfølgelig på krigen i Ukraine. 
Begyndelsen	 på	 dette	 årsskrift	 skal	 bestemt	
ikke fyldes med politik, krig og ødelæggelse. 
Men det gjorde mig utrolig glad og stolt, at se 
en højskoleverden tage ansvar og bidrage til 
den forskel, som Danmark gjorde, da millioner 
af	ukrainere	flygtede	fra	krig	og	havde	akut	be-
hov for hjælp. 

Vores højskole og dens elever lavede, tilbage i 
maj,	en	indsamling,	der	varede	over	flere	dage,	
til	fordel	for	det	ukrainske	folk.	Den	fik	ikke	for	
lidt, og nærmest alle værktøjer i bæltet blev ta-
get	i	brug.	Der	blev	arrangeret	bankoaften,	vas-
ket biler, skrevet støttesang og der blev solgt 
diverse	 opfindelser	 fra	 krea-værkstedet	 nede	
på torvet i Viborg. 
Eleverne	 fik	 på	 24	 timer	 arrangeret	 et	 spon-
sorløb,	hvor	de	på	egen	hånd	fik	 fat	på	nogle	
sponsorer,	 hvorefter	 de	 fik	 bevæget	 sig	 intet	
mindre end 3144 kilometer. Da ugen var ovre, 
og de passerede den endelige målstreg, var 
der indsamlet omkring 100.000 kr.  

Højskoler rundt omkring har også gjort en for-
skel, og jeg vil kort benytte lejligheden til at 
nævne et par stærke eksempler. 
Egmont højskolen modtog et opkald fra nog-
le lokale beboere, der var taget til den polske 
grænse for at tage hånd om de ukrainere, der 
krydsede den. Her mødte de en mor og hen-
des 19 årige søn. Sønnen led af Cerebral Pa-

rese, og med de udfordringer han havde fra 
sygdommen, ville han få det umådeligt svært i 
en	regulær	flygtningelejr.	Egmont	Højskolen	fik	
dem indlogereret i højskolens feriebolig, hvor 
de kunne opholde sig ved hjælp af donationer. 
Sønnen	blev	efterfølgende	dagselev	på	skolen,	
mens hans mor blev ansat i skolens rengø-
ringsafdeling. 

Fire unge piger i starten af 20’erne var ligeledes 
flygtet	 fra	 Kiev,	 og	 var	 strandet	 ved	 den	 pol-
ske grænse, uden den fjerneste idé om, hvor 
de skulle tage hen. De blev hjulpet på vej af 
en bekendt til en af pigerne, som kontaktede 
Idrætshøjskolen i Aarhus. Det endte med, at 
fire	elever	tog	bussen	til	Polen	og	fik	hentet	pi-
gerne	”hjem”,	hvorefter	de	startede	som	elever.	
Naturligvis havde pigerne i starten tankerne et 
andet	sted	end	på	højskolen,	men	lidt	efter	lidt	
fandt	de	sig	godt	til	rette	og	fik	en	fungerende	
hverdag.	 Skolen	 lavede	 efterfølgende	 et	 stort	
indsamlingsshow, som pigerne desuden også 
var en del af. Showet indbragte over 170.000 
kr.,	hvoraf	en	del	af	pengene	gik	til	at	finansiere	
pigernes ophold på idrætshøjskolen i smilets 
by. 

Jeg kunne blive ved med at grave hjertevar-
me historier frem, men vi har også resten af 
årsskriftet,	 der	 venter.	 Jeg	 ville	 blot	 benytte	
lejligheden til at fremhæve disse fantastiske 
eksempler, der er endnu et bevis på, at højsko-
lemiljøet besidder nogle utrolig stærke værdier 
i form af fællesskab og medmenneskelighed.

De kærligste hilsner 
Viborg Elever
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ÅRETS GANG
AF VIBORG ELEVER

af: Cecilie Trenckner, Emma Hjertmann Henriksen og Jeppe Naundrup Pedersen

2022 har været det år, som vi i Elevforeningen 
har ventet spændt på, og decideret længtes 
efter	 siden	Covid-19	pandemien	brød	ud.	En-
delig har det været muligt for os at afholde alle 
vores arrangementer i et helt kalenderår, hvor 
ingen restriktioner undervejs har spændt ben 
for os.  
 
Vi	fik	afholdt	et	succesfuldt	Vinterstævne,	hvor	
det var tydeligt, at glade gymnaster til fulde 
nød at være tilbage på gulvet, hvilket også især 
kunne mærkes på tribunerne, da stemningen 
i hallen var nærmest elektrisk. Vinterstævnet 
var for mange gymnaster startskuddet på en 
uforglemmelig sæson, som blev kronet med 
Landsstævnet i Svendborg. I maj spillede 
Jungle Boogie band op til fest, hvor vi afholdt 
et udsolgt elevmøde, der var lige så fantastisk 
en gensynsweekend, som vi kender det. Første 
ReCall siden 2019 blev afholdt i oktober og det 
var magisk at mærke energien fra medlemmer-
ne til en aktivitetsweekend, hvor der var mulig-
hed for at lave nogle aktiviteter inspireret af 
højskolens fag som MTB, OCR, Rough’n Tough, 
spring, kajak og volley. Det blev afsluttet med 
en temafest med alle tidligere og nuværende 
elever, hvor vi alle tog med på tidsrejse.
 
VE GYM HAVDE I 21/22-SÆSONEN ET 
SUPER FLOT OPVISNINGSSHOW

Da man troede, at deres solide opvisning var 
tæt	på	at	være	slut,	fik	publikum	et	underhold- 
ende ekstranummer i ægte Nik og Jay-stil. De 
har et stort antal gymnaster på holdet, og med 
et nyt stærkt trænerteam glæder vi os til at se, 
hvordan deres opvisning ser ud, når vi runder 
februar, og de indtager Vinterstævnet på hjem-
mebane. 

Højskolen boomer af energi i form af historisk 
store elevhold, hvilket er en gigantisk fordel for 
Elevforeningen.	I	år	er	der	blevet	truffet	en	be-
slutning mellem skolen og elevforeningen, der 
lyder, at fremover vil alle skolens elever auto-
matisk blive livstidsmedlemmer, den dag de 
dimitterer fra højskolen. 

SAMTIDIG VIL ALLE NUVÆRENDE MED-
LEMMER AF ELEVFORENINGEN LIGELE-
DES, KVIT OG FRIT, BLIVE LIVSTIDSMED-
LEMMER

Kontingentet er omlagt til at være indeholdt i 
den basispakke, som eleverne betaler under 
deres ophold. En beslutning der giver mening 
for alle parter, og det kan lade sig gøre, da en 
velfungerende elevforening i en årrække har 
kastet en sund økonomi af sig.  
 
I	september	fik	vi	muligheden	for	at	komme	til	
Viborg	og	afholde	en	aktivitetsdag	med	efter-
årsholdets elever. Dette var en gentagelse af 
en	succes,	vi	havde	prøvet	kræfter	med	tilbage	
i Foråret 2021, hvor vi afholdt en aktivitetsdag 
for	at	vise	VE-flaget	og	give	eleverne	en	idé	om,	
hvad de kan bruge os til. I år rystede vi posen 
og afholdte en Wim Hof temadag. Ovenpå en 
omgang teori, blev eleverne sendt igennem en 
workshop	i	åndedrætsøvelser,	hvorefter	vi,	ved	
hjælp af en levering på 340 kg. is, sendte selv 
de mest kuldskære elever gennem to minutter 
lange isbade. En iskold dag for eleverne, der 
efter	 en	 veloverstået	 tur	 i	 badekarret,	 tilken-
degav, at det havde været sjovt, udfordrende 
og lærerigt. Det er en kæmpe gevinst for os, 
at elevforeningen kommer tættere på skolens 
elever, mens de går der. Det er et tiltag, vi vil be-
stræbe os på at gøre til en del af vores årshjul i 



samarbejde med højskolen.
I Elevforeningens bestyrelse sagde vi i maj ve-
modigt farvel til Thomas og Lasse, som havde 
siddet på formandsposterne i en årrække. Der-
udover	har	flere	bestyrelsesmedlemmer	natur-
ligt takket af i år og henover Covid-19 pande-
mien. Derfor er mange nye ansigter kommet til. 
Det betyder faktisk, at der kun er to bestyrel-
sesmedlemmer tilbage, som har gennemført 
et helt årshjul, hvor Covid-19 restriktioner ikke 
har holdt os tilbage. 

TIL GENGÆLD ER BESTYRELSEN I EN 
RIGTIG GOD FORFATNING MED ENGA-
GEREDE BESTYRELSESMEDLEMMER, 
DER HAR TAGET OPGAVEN PÅ SIG OG 
FØRER ARBEJDET VIDERE, OG SOM HEL-
LER IKKE ER BANGE FOR AT UDTÆNKE 
KREATIVE LØSNINGER OG UDFORDRE 
DE RUTINEREDE HJERNER.  

Vi, i bestyrelsen, har prioriteret planlægningen 
af vores hovedarrangementer i form af Vinter-

stævne, Elevmøde og ReCall. Det har vi gjort 
for at fastholde vores høje kvalitet af de arran-
gementer, som kendetegner os. Vi arbejder 
dog fortsat på at få vores aktivitetsudvalg ind 
i et mere kontinuerligt rul, hvor I som medlem-
mer, kan tilslutte jer uanset årgang, og hvor I 
bor. Det er med stor hjælp fra en håndfuld 
engagerede frivillige medlemmer i aktivitets-
udvalgene, at det er muligt at afholde arran-
gementer	 såsom	 friluftsture,	 O-løb	 i	 Aarhus,	
VE-vest arrangementer og meget mere. For at 
følge med i alle vores arrangementer skal du, 
som medlem, huske at følge facebookgruppen 
“Viborg Elever – Events”. Her bliver alle Elevfor-
eningens begivenheder slået op.  
 
Vi siger tusind tak for et fantastisk år og
#HUSKATHYG!  

Viborg Elever 
Jeres Elevforening 

5



6

ENDNU ET ÅR ER 
VED AT VÆRE OMME 
- OG HVILKET ÅR!
Skolen sagde velkommen til det højeste elevtal 
i skolens historie. 180 elever var klar til at starte 
på Forårsopholdet 2022. Desværre gik eleverne 
glip af de første uger af deres højskoleophold på 
grund af den tredje Corona-bølge. Endnu en ned-
lukning var nødvendig. 
Men heldigvis var det en kortvarig nedlukning, og 
vi kom rigtigt godt fra start, da eleverne mødte 
ind og skulle vise deres Coronapas ved ankomst. 
Efterfølgende	så	forårsholdet	sig	ikke	bagud,	men	
var lykkelige over at ”vende tilbage til et så nor-
malt liv som muligt”.

Krig i Europa 
2022 skulle også vise sig at blive et anderledes år 
på andre fronter. Rusland rykkede ind i Ukraine, 
og	efter	70	år	uden	krig	i	Europa,	ser	verden	an-
derledes ud. Der er igen krig i Europa. Belejringen 
og krigen fortsætter og ser ud til at blive langva-
rig. Ukrainerne forsvarer sig selvfølgelig og bliver 
materielt støttet af de øvrige europæiske lande. 
Demokratiske værdier, som er bygget op over 
mange år, kæmpes der igen for. Det er ikke bare 
en selvfølge, at man kan tale og tænke frit, som vi 
andre er vant til i hverdagen, uden at skulle være 
bange for sin eksistens. Et nyt jerntæppe er ved at  
blive trukket gennem Europa.

Energikrise 
Jeg kan som barn huske ”bilfrie søndage” tilbage 
i 70’erne og troede ikke, at vi skulle komme i den 
situation igen. Krigen i Ukraine har ført en høj in-

flation	 med	 sig.	 Voldsomme	 prisstigninger	 på	
fødevarer og ikke mindst energipriserne er taget 
på	himmelflugt,	hvilket	vi	selvfølgelig	også	mær-
ker. Vi fyrer med naturgas og har lagt hovederne 
i	 blød	 for	 at	 finde	ud	 af,	 ”hvordan	 vi	 kan	 spare	
mest muligt”. Overvejelserne foregår i et samspil 
mellem ansatte, elever og bestyrelsen. 
Vi har iværksat forskellige tiltag. F.eks. har vi  sæn-
ket temperaturen i svømmehallen med en grad, 
lukket saunaen ned, opfordrer eleverne til korte 
bade,	 hurtige	 udluftninger	 og	 at	 lukke	 døre	 og	
vinduer så varmen ikke suser ud, huske at sluk-
ke	lyset	i	lokaler	efter	endt	brug.	Med	optimering	
af disse ting håber vi, at vi kan nedbringe vores 
samlede energiforbrug – samtidig med at vi sta-
dig kan drive god højskole. 
Det har heldigvis været en god sensommer og 
et	mildt	efterår	indtil	videre.	Vi	håber	på	en	mild	
vinter. 
I maj kunne vi åbne dørene op for et meget vel-
besøgt Elevmøde. Det var dejligt at se alle jer 
tidligere elever til et arrangement, hvor der igen 
kunne	danses	og	festes	efter	flere	års	nedlukning.	
Jungle Boogie Band leverede, som altid, levende 
musik til dans ud på natten. Tilsvarende var det 
også dejligt at se jubilarerne mødes i september.   

Byggeri 
Vi er meget glade for vores nye bygning, der stod 
færdig første januar 2022 – den har fået navnet 
Langhuset. 
Der er rykket 32 elever ind, og de er meget glade 
for de nye faciliteter. Samtidig har vi fået reno-
veret	 personalefløjen,	 hvor	 der	 nu	 også	 bor	 22	
elever. 
De to bygninger betyder, at vi kan opretholde et 
forholdsvis højt elevtal samtidig med, at vi har 

FORSTANDERSTATUS
af: Forstander, Erling Joensen



kunnet starte anden etape af renoveringerne: De 
2 korte gange, Pejsestuen og Jomfrugangen er 
under fuld ombygning (Læs mere om det på side 
14). Når vi er færdige i juni 2023, mangler vi ”kun” 
de to lange gange, inden vi har fået renoveret alle 
værelserne. Der går nok nogle år inden vi er helt i 
mål med renoveringerne af alle elevværelser. 
Planerne og byggeri af 50 meter svømmehal, 
som kommunen står for, er foreløbig blevet ud-
sat i to år. 
Det var resultatet af budgetforliget i Viborg Kom-
mune,	hvor	der	skulle	findes	besparelser.	
Så	indtil	videre	har	vi	lagt	planerne	i	skuffen,	men	
vi er klar til at iværksætte dem, når kommunen 
er klar igen. 

Eliteholdet 
Vores elitehold har, trods svære år med Covid-19, 
formået at holde ”dampen oppe”. Det er meget 
attraktivt at komme på holdet, og det afgående 
hold rejste til Færøerne i uge 42 (læs mere på side 
9).
Vi besøgte forskellige bygder, lavede gymnastik 
og opvisninger samt workshops. Vi blev privat 
indkvarteret og nød kulturelle oplevelser sam-
men. 

Medarbejderteam og elever 
På grund af de mange elever, er der også ansat 
flere	nye	medarbejdere,	mens	vi	har	sagt	 farvel	
til andre. 
Vi har en god sammensætning af nye og gode 
rutinerede	kræfter.	Det	betyder,	at	vi	har	en	god	
medarbejderstab, og jeg vil benytte lejligheden 
til at sige tak for den store indsats i 2022.     
Efterårsholdet	2022	er	over	halvvejs	 i	deres	høj-
skoleophold, hvor de er i gang med det sidste 
semester. De har indtaget skolen og nyder de 
fantastiske faciliteter.  
Forårsholdet 2023 er heldigvis fyldt helt op 
med 162 elever, som forventningsfulde og spænd-
te venter på at komme i gang til januar 2023.  

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

Mange varme hilsner 
Erling Joensen 
Forstander
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VINTERSTÆVNE  2023

SÆT KRYDS
Sæt X i kalenderen lørdag den 25. februar 2023, 
hvor vi afholder det traditionsrige Vinterstævne.

Det er en dag, der er spækket med gymnastik, der spænder  
over alt fra børnehold og elitehold til garvede seniorer.

Vi kommer til at se glæden ved gymnastik på alle niveauer 
og i alle aldre - gymnastikken kan noget helt særligt!

Tidligere elever på Viborg IH, kan tilmelde deres 
gymnastikhold og vise, hvad de har lavet i løbet af efteråret.

Tilmeldingsfrist til Vinterstævnet er den 1. december 2023

For at kunne tilmelde hold, skal mindst én af 
instruktørerne være medlem af Elevforeningen.

Vi glæder os til at se jer!

Læs mere om Vinterstævnet her:  
viborgih.dk/event/vinterstaevne



ELITEHOLDET PÅ 
FÆRØERNE 

af: Underviser, Anne Stamp Christensen
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GYMNASTERNE FRA VIBORG IH’S 
ELITEHOLD 21/22 HAR VÆRET PÅ 
REJSE TIL FÆRØERNE. HER HAR  
DE I EN UGE UDFORSKET DEN 
FÆRØSKE NATUR, MØDT KUL-
TUREN PÅ NÆRT HOLD, LAVET 
OPVISNINGER OG WORKSHOPS.   
HER KAN DU LÆSE EN LILLE 
BERETNING FRA DERES SPÆND- 
ENDE REJSE. 

Tidligt lørdag morgen den 15. oktober drog vi, 
Viborg	Elitehold	21/22,	mod	Kastrup	lufthavn.	
Turen	gik	til	Færøerne.	Vi	ankom	med	flyveren	
til	 Vágar,	 som	 huser	 Færøernes	 eneste	 luft-
havn, der blev anlagt af briterne under 2. ver-
denskrig. 
Efter,	 at	 vi	 fik	 samling	 på	 tropperne,	 kørte	 vi	
med	 bus	 til	 Gásadalur.	 Efter	mørket	 gennem	
Gásadalstunnilin, åbnede det færøske land-
skab sig op, og vi stoppede ved Mulafos-sur, 
som er et vandfald, der bruser ud over en klip-
peside	 og	 ender	 i	 havet.	 Efter	 en	 god	 gåtur	 i	
den	 færøske	 luft	hoppede	vi	 tilbage	 i	bussen,	
og inden længe ankom vi til Runavík.
I	 Runavík	 stiftede	 vi	 bekendtskab	 med	 ”Byl-
gjan”. Bylgjan eller Bølgen, som vi kalder den 
på dansk, er det lokale idrætscenter, som by-
der på både gode håndbold-, fodbold- og gym-
nastikfaciliteter. I Bølgen stod vores værtsfami-
lier og den lokale gymnastikforening klar til at 
byde	 os	 velkommen.	 Først	 fik	 vi	 aftensmad	 i	
form af hjemmesmurte rugbrødsmadder. Fle-
re	fik	deres	første	møde	med	skærpekød,	som	
er vindtørret, fermenteret fårekød og en lokal 
delikatesse. 
Efterfølgende	 mødte	 vi	 vores	 værtsfamilier.	
Jeg selv og en medgymnast blev indkvarteret 
i Runavík hos Sæunn, Bjartur og deres tre børn 
Bjørk,	 Beinir	 og	 Petra.	 Aftenen	 bød	 på	 tradi- 

tionel færøsk kædedans i nabobygden Æðuvík. 

Søndagen startede med forberedelse til dag- 
ens workshop i Bølgen. Lige før middag holdt 
vi en pause og tog til gudstjeneste i den lokale 
kirke. Det var et spændende afbræk og en god 
måde	at	møde	kulturen	på.	 Efter	 vores	 kirke-
gang afholdt vi workshop for instruktørerne fra 
gymnastikforeningen,	hvor	vi	fik	lov	at	komme	
med	inspiration	fra	vores	egen	gymnastik.	Efter	
workshoppen	fik	vi	lov	til	at	vise	et	lille	udpluk	
fra vores opvisning. 
Efter	en	dag	 fyldt	med	gymnastik	og	gåtur	 til	
og fra kirken, var vi nogle stykker der tog med 
værtsfamilien til vandet og badede. Når man 
vinterbader på Færøerne, skal man i tre gange. 
Der skulle lidt overvindelse til, men det endte 
med at blive ret fantastisk. 

Mandag var vores sightseeing-dag. Vi tog af-
sted tidlig morgen for at opleve den nordlige 
del af Færøerne. Vejret var vådt, koldt og blæ-
sende, men det var kun positivt at se den side 
af Færøerne også. Vores første stop var i Tjør-
nuvík, og vi blev blæst igennem på stranden, 
med udsigt til ”Risin og Kellingin” (Kæmpen og 
Kællingen).
Sagnet fortæller, at to kæmpetrolde fra Island 
drog mod Færøerne for at trække dem med 
tilbage til deres eget land. Missionen mislykke-
des dog, og da sollyset kom, blev de to kæm-
petrolde til sten. Derfor står der nu to store 
stensøjler ud for den færøske ø Eysturoy. 
Vi fortsatte til Saksun, hvor vi dumpede ned i 
en tidslomme med græstækkede stenhuse 
og store brusende vandfald. Her så vi både 
kongsgården Dúvugarðar fra 1600-tallet, den 
fine	kirke	som	 i	1856	blev	flyttet	 fra	Tjørnuvík	
til Saksun, og fordi det var lavvande i søen Sak-
sunarvatn,	fik	vi	muligheden	for	at	gå	et	godt	
stykke langs vandkanten på det mørke sand. 
Tilbage i bussen gik det videre til næste stop 
i Gjogv. Én lille bygd, hvor farverige huse og 
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smuk natur præger bybilledet. Her er det sær-
ligt den store slugt, hvor bølgerne trives og slår 
op	 imod	 klipperne,	 der	 fanger	 øjet.	Her	 fik	 vi	
mulighed	 for	at	prøve	både	tørfisk	og	grinde- 
hval – der var delte meninger om måltidet, 
men mange smagte. 

Tirsdag kom vi tilbage på hjemmebane. Hele 
tre opvisninger med tilhørende workshops 
var på programmet. Vi startede i Kollafjørður, 
tog så til Vestmanna og sluttede af i Klaksvík. 
Det var helt fantastisk at få lov til at dele vores 
gymnastik med en masse mennesker, og ikke 
mindst at give børn og unge en oplevelse gen-
nem vores workshops. Der blev grint, leget og 
hygget hele dagen og vi oplevede en enorm 
gæstfrihed,	hvor	end	vi	 var.	Efter	 vores	 turné-
dag overnattede vi sammen i Bølgen. 

Onsdag morgen tog vi med færgen til Suðuroy. 
Her blev vi indlogeret i den lokale hal. Vi besøg-
te øens højskole. Det var spændende at høre 
om	deres	måde	at	drive	højskole	på,	og	vi	fik	
desuden	et	tiltrængt	måltid	mad.	Efter	besøget	
på højskolen havde de planlagt aktiviteter for 
os. Vi skulle ud at zipline. Det var mere eller 
mindre udfordrende for alle og en vildt smuk 
oplevelse.	Til	aften	 lavede	vi	opvisning	 for	de	
lokale.	 Efter	 opvisningen	 havde	 vi	 fritid,	 som	
blev brugt på massage, en øl på den lokale kro 
og hyggesnak. 

Torsdag startede vi dagen ud med et fotoshoot 
på	klippekanten	–	en	kold	fornøjelse.	Efterføl-
gende tog vi færgen tilbage til Torshavn, hvor 
man havde mulighed for at opleve byen på 
egen	hånd.	Om	aftenen	 tog	vi	bussen	 tilbage	
til Runavík og kom trætte hjem til vores ”egne” 
senge igen. 

Fredag var vi på gåtur i Runavíks smukke natur. 
Over	middag	fik	vi	en	guidet	tur	hos	Bakkafrost, 
som er den lokale laksefabrik. Det var spænd- 
ende at se og høre, hvordan produktionen 
foregår.	Om	aftenen	var	der	opvisning	i	Bølgen	
sammen med et par hold fra den lokale gym-
nastikforening. Vi var alle ekstra spændte, da 
det var for værtsfamilierne, og vi glædede os 
meget til at vise vores program frem. Det var 
fedt at se de lokale hold og få et indblik i, hvor-
dan de laver gymnastik. Det var en fantastisk 
aften,	hvor	vi	heppede	på	hinanden.	Da	vi	kom	
hjem	til	værtsfamilierne,	fik	mange	lammekøl-
le,	 sovs	 og	 kartofler	 –	 en	 typisk	 søndagsmid-
dag	på	Færøerne.	Vi	fik	derefter	mulighed	for	at	
høre en lokal sanger spille på en lille café, der 
ligger i Runavík. 

Lørdag var vores sidste rigtige dag på Færøer-
ne. Vi begyndte dagen med en workshop for 
et	 forældre/barn	 hold.	 Derefter	 havde	 vi	 en	
workshop med omkring 350 børn i forskellige 
aldre. Det var kanonfedt og udfordrende. Vi op-
levede vist alle sammen, hvordan tingene kan 
lykkes,	når	man	løfter	i	flok.	Om	aftenen	spiste	
vi	aftensmad	på	hotel	Runavík	og	sluttede	tu-
ren af i festlig stemning.

TAK for denne gang Færøerne og på gensyn    
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af: Viceforstander, Morten Gram

Endnu et år er gået - 2021 er blevet til 2022. 
Sådan går det jo, og det ved vi alle sammen 
godt. Det er da trods alt rart, at man kan reg-
ne med tiden, når ”Verden er af lave”.

Foråret startede noget anderledes. Som alt an-
det i hele verden begyndte 2022 på Viborg IH 
slet ikke som det ”plejer”.
Opstarten i januar blev, næsten som sædvan-
ligt, udskudt 14 dage pga. af Corona, men det 
var som om, at den store gruppe af forvent-
ningsfulde elever blæste alle restriktioner af 
banen, da de gjorde deres indtog i Viborg. De 
var	altså	også	180	styks	til	at	 løfte	opgaven…	
Efter	ganske	få	uger	med	restriktioner	og	Coro-
na-hotel-besøg i starten, kunne foråret endelig 
komme i gang, for fuld udblæsning... skønt!

Dejligt har det været, at have følelsen af at kun-
ne komme tilbage til ”vi plejer at gøre sådan 
her”. Nogle gange har det dog været svært at 
huske, hvad ”plejer” var, fordi vennefester, be-
søgsdage, Challenge-uge m.m. ikke har været 
afholdt i så lang tid, eller på samme måde som 
vi har været vant til. Men vi har løst udfordring- 
erne	i	flok,	og	det	har	egentlig	været	ret	spæn-
dende at være en del af.

Rejseaktiviteterne er tilbage som en naturlig 
del af verden på Viborg IH. Rejserne har, her på 
stedet, altid været med stor omtanke for, hvad 
en tur eller rejse skal kunne, og hvorfor det har 
været berettiget at tage afsted, fremfor at blive 
hjemme. Det er det i den grad stadig, og alle 
er meget bevidste om, at det er vigtigt at vise 
vores elever, hvordan vores hverdag og rejse- 
uger/aktiviteter hænger uløseligt sammen. En 
rejse kan give unikke perspektiver på det, vi går 
og laver til daglig. Og det, som er i skemaet på 
skolen	mandag	til	fredag,	er	ofte	en	forudsæt-
ning for overhovedet at kunne komme afsted.
Det har været skønt, at vores elever har fået 
idræt, kultur og fælles oplevelser på ture over 
hele Europa samt Marokko. 
Vi tager vores rejseaktiviteter meget seriøst, og 
der er stor opmærksomhed på, om det er nød-
vendigt	eller	ej,	for	klimaaftrykket	har	vi	selvføl-

gelig også et stort ansvar for. Det er komplekst 
at navigere i, men for at vi kan få retning på ting- 
ene og have omtanken med, har vi taget følg- 
ende til os: ”Kan det forklares, og kan det for-
svares” - det er faktisk en god huskeregel for os 
alle.

Krigen i Ukraine kan vi ikke komme udenom. 
Det er tæt på os der er krig, og der er ikke man-
ge af os der er i tvivl om, at det har alvorlige 
konsekvenser.
Vores forårselever tog udfordringen op i en te-
mauge og gav den fuld gas med at stable en 
indsamling på benene. 
Det var svært, det var hårdt og der var nok en 
del elever, der undervejs ønskede denne ind-
samling langt væk og drømte sig til et normalt 
skema med Rough’n Tough, Boldspil og fød-
selsdagsaften	med	varm	kakao.
Men de var seje og formåede på bare tre dage 
at samle 100.000 kr. ind. Flot arbejde!
Forårsskolen sluttede af i Svendborg til DGI’s 
Landsstævne. Det var en oplevelse at få lov til 
at være en del af en stor idrætsfest med over 
20.000 deltagere. Vi deltog sammen med fem 
andre højskoler, og sammen udgjorde vi de 
1.200 deltagere. Vi boede i store telte og havde 
vores egen lille højskole-camp ved Svendborg 
Efterskole.	 Dagene	 gik	med	 foredrag,	 koncert	
med Per Vers, teater på havnen, beachvolley, 
fodbold, gymnastikopvisning (i silende regn-
vejr) og selvfølgelig mega højskolehygge og 
rigtig mange kilometer på gå-ben.
Vi sluttede Landsstævnet af med at være en del 
af det store afslutningsshow, som blev vist på 
landsdækkende TV. Vi var i godt selskab med 
DGI’s Verdenshold og bandet Carpark North. 
Ikke så ringe endda.
En stor tak til Forårsholdet 2022 for mange 
gode oplevelser.

Sommeren på Viborg IH plejer ikke at gå stille 
for sig. Version 2022 er ingen undtagelse. To 
uger med Familiehøjskole samt en uge med 
MTB, Kajak og Centre of Movement har gi-
vet masser af liv, glæde, begejstring, smil og 
ømme muskler. 

ÅRETS GANG
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Alle, der har været med i disse uger, har ydet 
en kæmpe indsats for at give vores kursister en 
oplevelse for livet. Tak for det.

Efterårsskolen	 startede	 ud	 med	 140	 elever	 i	
august. To særlige forhold gjorde denne op-
start anderledes end tidligere (og nej det var 
ikke Corona denne gang)…
Den ene årsag er, at anden renoveringsetape er 
gået i gang, og derfor er eleverne nu indkvar-
teret i tre huse: Hovedbygningen, Langhuset 
og	så	i	den	gamle	Personalefløj,	der	nu	er	døbt	
”Værkstedsfløjen”.	 Jomfrugangen	og	 de	 korte	
gange over Foredragssalen er taget ud af brug 
og står pt. helt ribbet for inventar og venter på 
at blive bygget op på ny.
Den anden årsag er, at det var første opstart i 
24 år uden, vores nu tidligere kollega, Johnnie 
Bøtker	Laursen,	der	valgte	at	gå	pension	efter	
en lang glorværdige karriere i den danske fol-
kehøjskole. 40 år i alt blev det til. Der skal end-
nu en gang lyde en stor tak til Johnnie for de 
mange gode timer og stunder, vi hver især har 
tilbragt sammen med ham, både i professio-
nelle sammenhænge, men også de personlige. 
De bedste ønsker til Johnnie herfra.

Ikke nok med at vi sagde farvel og på gensyn til 
Johnnie, så måtte vi også sige på gensyn til en 
anden rutineret kollega, nemlig Jonas Borsøe, 
der	efter	10	år	 i	 Viborg	fik	et	 tilbud	om	en	ny	
og spændende stilling på Silkeborg Højskole. 
Kære Jonas, tusind tak for din indsats i din tid 
her på Viborg IH. Vi ønsker dig alt mulig held og 
lykke på din nye skole. 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at 
man godt kan blive lidt trist til mode, når man 
siger farvel til gode kolleger. Men i sådanne 
situationer er det vigtigt at huske sig selv på; 
”kun at græde med det ene øje og sørge for 
at smile med det andet”. For nye kolleger er jo 
kommet til og sikke et engagement og drive de 
lægger for dagen. Det er ganske enkelt fantas- 
tisk at opleve, og det giver os alle et frisk pust 
og fornyet energi.

Efterårsholdet	 er	 fantastisk	 at	 være	 sammen	
med. Skønne elever, spændende personlighe-
der, der prøver sig selv af, udvikler sig, involve-
rer sig samtidigt med at have blik for de andre.
Der	findes	nok	 ikke	noget	bedre	 end	at	 se	 et	

andet menneske, der lykkes, eller at nye ven-
skaber bliver skabt. Så er det altså ingen sag at 
gå på arbejde.

Energikrise,	inflation	og	stigende	usikkerheder	
skrives der om i rigelige mål, så derfor levner 
jeg ikke mange linjer til dette her. Det er vilkår, 
og dem forholder vi os til samtidigt med, at 
vi er optaget af at sætte rammer, pædagogik, 
omgangsformer, idrætsdiscipliner i fokus. 
Respekt og forståelse for andre mennesker, 
lysten til at bruge kroppen og dyrke idræt, og 
glæden ved at være sammen med så mange 
givende mennesker; det må og skal være vores 
metier,	og	det	lægger	vi	os	i	selen	for	at	efter-
leve.
Herved bliver drømme (fortsat) virkelighed.

En stor tak til alle medarbejdere og kolleger for 
en bragende god indsats. 
Tak til verdens bedste VE for at alt det, I sætter 
gang i og får givet jeres medlemmer.
Tak til nuværende og tidligere elever.
Tak!

DBH
Morten
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af: Økonomichef, Lene Galonska

RENOVERINGS- OG 
BYGGEPROJEKTER I 2022

2022 HAR IGEN I ÅR 
VÆRET PRÆGET AF, 
DE MANGE RENOVE- 
RINGSPROJEKTER, 
VI HAR PÅ SKOLEN.
I årets første måneder blev arbejdet med nyt 
tag på Spisesalen færdiggjort. Det betyder, at 
der på regnvejrsdage ikke længere står spande 
på udsatte steder.

I løbet af forsommeren blev der sat nye kant-
sten og lagt ny asfalt på opkørslen til og vende-
plads foran skolen. Det giver et helt andet og 
bedre indtryk, når man ankommer til skolen.

Som forberedelse til næste store renoverings- 
etape	i	hovedbygningen,	blev	Personalefløjen	
(nu	 Værkstedsfløjen)	 omdannet	 fra	 at	 huse	
medarbejdere til at huse 22 elever. De gamle 
og nedslidte baderum og toiletter blev brudt  
ned og erstattet af nye. Samtidig blev der  eta-
bleret et mindre vaskeri til brug for beboerne 
Bygningens 60’er vinduer blev tætnet, og alle 
flader	blev	spartlet	og	malet.	

Til sidst blev der sat nyt inventar ind på værel-
serne, som er i samme høje standard, som vi 
kender fra første renoveringsetape over ad-
ministrationen	og	den	nye	fløj	(nu	Langhuset)

Den første september gik vi i gang igen. Et 
større hold professionelle nedbrydere mødte 
ind på stedet, for at påbegynde næste store 
renoveringsetape i hovedbygningen. 

Etapen omfatter de to korte gange over Fore-
dragssalen, Pejsestuen og Jomfrugangen, lige 
knap 800 etagemeter. 

Hvis	alt	går	efter	planen	er	området	klar	til	brug	
i sommeren 2023. Præcis som i første etape, så 
skrælles	 bygningen	 helt,	 for	 derefter	 at	 blive	
genopbygget	 efter	 nutidens	 krav	 til	 isolering,	
rummelighed og indeklima. 

På nuværende tidspunkt er alle skillevægge på 
Jomfrugangen fjernet, de gamle toiletter bag 
Pejsestuen er brudt ned, og der er sat nye vin-
duer	i	og	lagt	nyt	tag	på	fløjen	over	Foredrags-
salen. 

Projektet udføres også denne gang i samarbej- 
de	 med	 arkitektfirmaet	 Sand	 og	 Lundgaard	
samt Myrthue tømrer og snedker som hoved- 
entreprenør.



Nyt tag og ny asfalt  
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af: Elev Forår 2022, Marco Brogaard Madsen

Hey kidz. 
Vil lige sige tusind tak for et fantastisk ophold - I er nogle latterligt skønne mennesker, 
som	 jeg	allerede	går	og	savner.	Nogen	af	 jer	ved	det	måske,	men	 jeg	fik	 ikke	skrevet	
super meget i de sangbøger der - faktisk slet ikke! Men I ringer bare, hvis I får brug for at 
høre, hvor dejlige og skønne jeg synes I er.
Til gengæld har jeg gået og hyggeskrevet lidt på et højskoledigt, som jeg gerne vil dele 
med jer. Jeg håber, at det kan kompensere for de manglende søde ord, som I alle for-
tjener. 

Ses asap

Et helt halvt år er pludselig gået, 
sikke meget vi hver især har givet og fået. 
På udebane var vi alle fra dag nummer et, 
men fællesskabet skabte vi skridt for skridt. 
Med smil på læben og åbne sind, 
vi hinanden i vore hjerter lukkede ind.
I medgang og modgang fulgtes vi ad, 
til et minde der resten af livet gør mig taknemlig og glad. 
Glad for ham, hende og hende der
- fordi de ikke er nogen, men bare dem dé er! 
Tør være sig selv og stå ved det, 
det ikke altid jeg selv har lige nemt ved det. 
Men med jer omkring mig gør I det let, 
for I rummer sgu alle - fuck det er fedt! 
Med jer kan man både være sjov og seriøs. 
Jeg vil savne vores fester, hvor vi dansede løs. 
Erlings hæk var noget populær, 
rifter	og	blå	mærker	vi	fik	hver	især.	
Alt dette er nu forbi, 
ligesom med turen vi havde på ski. 
Jeg vil savne chancen og tabe præmier i spil, 
se folk gøre ting de helst ikke vil. 
Savne en brusebajer lige inden fest, 
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og	dagen	efter	høre	om	bogruppe,	hvad	der	var	bedst.	
Savne	efterfest	i	Kirken	og	glidebane	på	Jomfru,	
strandturen på Landsstævne, hvor vi blev tyret til med isen Kung Fu. 
Jeg vil savne Valhalla dens spil og forfrelle, 
bare ikke rugbrød med smør, vi hader det alle. 
Savne morgensamling, kor-Anders og sang, 
savne linoleumstryk lavet af Bang. 
Savne discgolf, Latinerly og vores ture på Zwei, 
savne Williams larm på gangen mellem 23 og drei. 
Jeg vil savne ”STOR MAND”, ”Mukibar” og ”Under din sne”, 
savne	at	der	på	kanden	altid	var	Karat	kaffe	og	te.	
Jeg vil savne at vi sammen brokkede os over stort og særligt småt, 
for det minder mig om, at vi havde det noget så godt.   
Vi kom med alt det der var os, nu går vi med alt det vi har fået.
Et halvt år er længe, men der er stadig meget vi ikke nåede. 
Så lad nu ikke dette være et punktum, 
for det vil skabe et alt for stort tomrum. 
Et tomrum som intet vil kunne erstatte. 
Vores ophold har nået sin ende - det er slet ik’ til at fatte! 
Jeg synes vi her skal sætte et komma, som symbol på forsættelse følger. 
Lade højskoleånden forblive endeløs, som havet og dets bølger. 
Rammerne	fik	vi,	fællesskabet	skabte	vi.	Nu	er	rammerne	taget	væk,
præcis som det hændte med Jeppe og hans TT’ers dæk. 
Der er så meget vi nu tager afsked med, så meget vi aldrig får igen. 
Det giver mig lyst til at græde, jeg gør det ik’, for jeg har fået jer som ven. 
F22 lukker og slukker, 
vi nejer og bukker 
for minderne vi sammen skabte 
og den store kærlighed vi til hinanden bragte.
Tak for jer og alt jeg har fået, 
tak for den alt for korte tid, der er gået. 
I søndags sagde vi alle farvel, 
jeg så jeres tårer og med et trillede mine i et væld.
Tak fordi i valgte Viborg, for minderne og uendeligt meget mer’, 
F22 havde aldrig været det samme uden jer!
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af: tidligere viceforstander, Michael Øhrstrøm

HVAD FÅR EN PEN-
SIONIST TIDEN TIL 
AT GÅ MED, GODT 
TO ÅR EFTER, AT 
HAN HAR FORLADT 
VIBORG IH?
Årsskriftredaktionen	 –	 eller	måske	 er	 det	min	
herlige tidligere kollega Johnnie - der har fået 
den idé, at det kunne være sjovt, eller interes-
sant, at høre lidt om, hvad jeg har lavet og fået 
tiden til at gå med siden den 1. august 2020, 
hvor jeg havde min sidste arbejdsdag på Vi-
borg IH. Om det er sjovt eller interessant, må 
du som læser selv afgøre, men jeg vil prøve at 
beskrive	og	reflektere	lidt	over	tiden.

Claus Bo Andreassen stoppede med at arbejde 
før mig, og han har meget præcist formuleret 
det vigtigste i tiden som pensionist – i hvert 
fald som jeg ser det:
Du har tid til at glæde dig til det, du skal til, du 
har tid til at nyde det, du er i gang med – uden 
at tænke på den næste oplevelse/projekt/ar-
bejdsopgave,	og	du	har	efterfølgende	tid	til	at	
reflektere	over	det,	du	har	oplevet.	Især	denne	
sidste	refleksion	sætter	jeg	meget	stor	pris	på,	
da	den	giver	en	oplevelse	flere	nuancer,	og	jeg	
har tid til at værdsætte det, jeg laver, i endnu 
højere grad, end da jeg havde travlt som vice-
forstander.

Hvis jeg kort skal beskrive, hvad jeg bruger 
tiden på, så er det faktisk mange af de samme 
ting, som jeg lavede tidligere – nu gør jeg det 
bare over længere tid, og der er tid imellem. 
Hverdage er der blevet færre af, forstået på den 
måde, at rytmen på en dag, en uge, en måned 
er blevet meget mere forskellig, og somme 
tider kan jeg savne en uge, hvor jeg har tid til 
både at svømme 3 morgener, cykle en, to, tre 
gange 2 timer, spille 9 eller 18 huller på golfba-
nen, sejle en tur på Viborgsøerne i kajakken, få 
læst	 de	 daglige	 aviser:	 Politiken,	 Viborg	 Stifts	
Folkeblad og fredag Weekendavisen, få læst 
nogle sider i en bog samt lavet mad – eller i det 
mindste hjulpet med madlavningen. 
Lotte fortsatte med at arbejde indtil den 1. 
marts i år, og i den mellemliggende tid har jeg 
taget meget mere ansvar i køkkenet, og det var 
da kun rimeligt, når hun knoklede  på arbe-
jdsmarkedet hver dag, mens jeg primært ”dyr-
kede” mine interesser.

Hvad er det så, der ”forstyrrer” hverdagen?

To	pragtfulde	børnebørn	i	København	har	oftere	
fået besøg af deres farfar, som også har kun-
net hjælpe, hvis der var sygdom, eller en eks- 
tra hånd kunne være en hjælp i en børnefami- 
lies travle hverdag. Det er jo et privilegium at 
køre af sted med Augusta på 5 og Vilfred på 2 
år	 i	 ladcyklen	og	aflevere	dem	 i	 to	 forskellige	
institutioner	 en	 ”travl”	 morgen,	 og	 bagefter	
cykle	hjem	til	en	kop	varm	kaffe	og	et	rundstyk-
ke samt avisen. Det er også stort, når et af de 
første forståelige ord, den lille Vilfred siger er: 
Farfar.

FINDES DER ET LIV
EFTER VIBORG IH?
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I 2017 købte Lotte og jeg en andel i et andelsho-
tel i Portugal. Jeg havde store udfordringer med 
at forklare kollegerne på højskolen, at godt nok 
ligger stedet på Algarvekysten, og godt nok er 
det sammen med andre danskere, men vi købte 
andelen for at få et sted i solen og varmen, at 
få mulighed for at møde nye mennesker og at 
få mulighed for at lære et område og eventuelt 
et sprog godt at kende. Det var hverken for at 
spekulere økonomisk eller et skattely, og vi er 60 
mennesker, som på forskellig vis, er involveret i 
at få stedet til at fungere. Et andelsfællesskab, 
hvor jeg er engageret i et aktivitetsudvalg, mens 
Lotte er involveret i et husudvalg, og vi har til ful-
de fået opfyldt ønsket om et pragtfuldt sted med 
swimmingpool, tennisbane, 10 MTB til udlån, 
midt i en skøn natur 20 min. kørsel fra kysten, 
samt mødt en masse nye spændende mennesk-
er. I år har vi været i Portugal 3 gange 2-3 uger, og 
det giver pensionistlivet tid til, men det forstyr- 
rer hverdagen i DK. Disse linjer bliver for øvrigt 
skrevet i Portugal. Min plan om at få lært det por-
tugisiske sprog, går det ikke ret godt med, men 
det er godt at have planer for fremtiden!!

I en uge i september har jeg, de sidste to år, 
været vandreguide for en gruppe gæster fra et 
rejseselskab i området nær Gausta i Sydnorge. 
Det er lidt lige som højskolelivet med en gruppe 
på	ca.	30	–	de	fleste	ældre	end	mig	selv	og	alle	
aktive – som hver dag i mindre grupper går ture 
i	 fjeldet	 og	 naturen,	 og	 så	 er	 der	 aftensamling	
med sang, fortælling og oplæg. Det er herligt at 
komme tæt på mennesker, at være medvirkende 
til at de får en oplevelsesrig tur i godt humør og 
at	 se	det	norske	højfjeld	 i	 efterårsfarver.	Så	gør	
det heller ikke noget, at jeg uanset vejret, kan 
spise min mad uden først at skulle have tændt 
bål og rejst telt – selv om det selvfølgelig også 
har	haft	sin	charme,	alle	de	mange	gange	jeg	har	
gjort det. 
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Tre gange i Portugal, en uge i Norge samt en 
uge på cykeltur i Alperne gør så også, at det er 
svært at deltage i nogle faste aktiviteter i hver-
dagen. I år er det blevet så ”slemt”, at jeg har 
været	 nødt	 til	melde	 fra	 til	 det	 kor,	 jeg	 i	 flere	
år har sunget i, og som Anders Hjorth Nielsen 
leder. Jeg savner sangen, men har også den til-
gang til tingene, at hvis man er med i noget, så 
skal man deltage så godt som hver gang.

Cykelturen henover Alperne fra Füssen i Tysk-
land til Gardasøen i Italien – med 450 km og 
10.000 højdemeter – fordelt på seks dage, var 
en både krævende og stor oplevelse – og så har 
det været fedt at skulle træne hen imod noget 
for at kunne gennemføre. Jeg deltog sammen 
med en god kammerat, og vi mødte 30 spænd-
ende mennesker, som svedte, led og nød både 
stigningerne, nedkørslerne, de fantastiske sce-
narier og udsigterne igennem de 4 alpelande. 
Desuden prøvede jeg for første gang at køre 
nedad i godt 25 km. gennem 45 hårnålesving 
så godt som uden at træde i pedalerne. Det 
havde vi så til gengæld gjort i høj grad på vej 
op til Stelviopasset fra nordsiden. Jeg har til-
budt min hjælp som guide for MTB-Adventure, 
navnet på rejsearrangøren, så jeg håber, at jeg i 
2023 igen skal en tur op over Alperne. 

Et helt nyt arbejdsområde, som jeg har kastet 
mig over i 2022, har været som ufaglært So-
su-hjælper	 og	 træningsinspirator.	 Lotte	 fik	 i	
maj et nyt knæ, og hun havde i nogle uger brug 
for hjælp til de allermest elementære ting, 
såsom at bade og at tage støttestrømper på. 
Erfaring hjælper jo på mange områder, så det 
gik bedre og bedre – og så er det en stor glæde 
efterfølgende	 at	 opleve	 resultatet	 af	 ope- 
rationen: Lotte kan nu både vandre, spille golf 
og stå i et køkken i længere tid.

I	efterhånden	10	år	har	der	på	højskolen	været	
et fredagsmorgenspinninghold, som jeg har 

været aktiv deltager på, og da den daværende 
instruktør stoppede, trådte jeg i hans sted, så vi 
nu	er	tre	instruktører,	som	på	skift	sætter	gang	
i benene fredag morgen. Det er så samtidig 
vældig hyggeligt at slutte af med en kop kaf-
fe og noget af højskolens hjemmebagte brød. 
Et sammentømret hold, hvor hep og friske 
bemærkninger er en del af programmet, og ef-
terhånden	bliver	der	flere	og	flere	pensionister,	
som ikke har travlt med at komme på arbejde, 
så der kan nemt smutte en time.

Mange har spurgt mig, om jeg har savnet høj- 
skolen og højskolelivet, men da jeg fortsat 
nyder at komme på skolen rent fysisk i svøm-
mehal og spinninglokale samt til de mange 
arrangementer i Viborg Højskoleforening, føler 
jeg stadig en vis tilknytning. Det glæder mig 
også overmåde meget, at elevtallet de senere 
år – faktisk siden jeg stoppede – er steget så 
markant,	og	at	der	nu	er	 sat	flere	 rekorder	af	
den positive slags. Jeg glæder mig altid over at 
høre nyt fra skolen, og så glæder det mig, at det 
går så godt på Viborg IH.

Michael Øhrstrøm
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af:  Svend Primdal, Lars Steentoft og Søren Møller Kristensen

IDRÆTSHØSKOLEN SOM 
“BYENS FORSAMLINGSHUS”
HØJSKOLEN SOM 
MØDESTED
Mennesker har brug for at mødes. Relationer og 
fællesskaber er afgørende for et folk. I Viborg 
Højskoleforening bringer vi folk sammen. Viborg 
Højskoleforening er en forening med mødested 
i Viborg, byggende på Grundtvigs tanker om  
folkeoplysning. Foreningen har fokus på op-
lysende og aktuelle arrangementer, debatter, 
sang- og musikoplevelser, højskoleture samt det 
fællesskab	og	samvær	som	opstår	i	kraft	af	med-
lemmernes aktive medvirken. Grundtvigs tanker 
om frihed, lighed, ånd og fællesskab bringes i spil 
i en nutidig og vedkommende sammenhæng.  

Med relanceringen af Viborg Højskoleforening i 
2018, som i årene forud desværre havde oplevet 
en stærk medlemstilbagegang, var der et ønske 
om at få en tæt og naturlig tilknytning til Viborg 
Idrætshøjskole. Foreningen indgik derfor, som 
noget	 af	 det	 første,	 en	 aftale	 med	 Idrætshøj- 
skolen om at afholde fælles arrangementer,  
således	at	 foreningen	dermed	fik	adgang	til	en	
ægte historisk foredragssal, på en rigtig folke- 
højskole. Idrætshøjskolens forstander blev  
straks medlem af foreningens bestyrelse.  
Båndene var således knyttet mellem skole og  
forening. For foreningen var det en gevinst at 
have	 flere	 muligheder	 for	 at	 afholde	 arrange-
menter af større og mindre art, i et samarbejde 
med højskolen og dens elever. For Idrætshøj-
skolen var det en tydelig og mærkbar gevinst, at 
man gennem samarbejdet med Viborg Højsko-
leforening	fik	en	tættere	relation	til	borgere	i	Vi-
borg og omegn - noget som skolen ikke i samme 
grad	havde	haft	så	stærk	 tradition	 for	 tidligere,	

da det historisk set, altid har været svært at 
”trække” folk over søerne til skolen på østsiden 
af byen. 

Ifølge Højskolehistorisk Forening - hvis formål 
er at fremme registrering og indsamling af  
dokumenter og genstande af højskolehistorisk 
betydning, samt medvirke til forskning i og for-
midling af den danske folkehøjskoles historie 
- var der tidligere tradition for at knytte lokale 
højskoleforeninger til de enkelte højskoler. Det 
har i de senere årtier ikke været så udbredt. 
De danske højskoler har tidligere traditionelt  
fungeret	som	kraftcentre	og	omdrejningspunkter	
i de lokalsamfund, hvor de har været beliggende. 
Mange højskoler er, og har været, centrum for  
offentlige	 møder,	 foredrag	 og	 foreningsaktivi- 
teter.	 Historisk	 har	 månedsmøder,	 efterårsmø-
der og højskolemøder været betydende. 
Højskolerne har dog i de senere år været kriti- 
seret for at lukke sig for meget om sig selv, ikke 
at se videre ud, at sprænge grænser og ikke at få 
videre udsyn og forståelse gennem mødet med 
mennesker fra bl.a. lokalsamfundet. Når Viborg 
Idrætshøjskole, i et samarbejde med Højskole- 
foreningen, åbent inviterer til arrangementer 
som	fx	”Syng,	Spis	og	Snak”	flere	gange	om	året	
og med stor succes, åbnes op for, at vi men- 
nesker får mulighed for at mødes og ordne livet 
i fællesskab. Man er fælles om noget, folk taler 
sammen og samtalen holdes således i gang på 
skolen og i hjemmene. 
I det nyeste forskningsprojekt fra 2022 om dan-
ske højskolers samarbejde med lokalsamfun-
det, ”Når Højskoleboblen Skal Briste”, af tidligere  
højskolelærer Nikolai Frank, Tværkulturelle  

22



23

Studier på Københavns Universitet, diskuteres 
ud fra en stor interviewundersøgelse forskellige 
tilgange til lokalsamfunds-samarbejde. Ana- 
lyserne i rapporten kan uden tvivl bidrage til en 
diskussion om, hvorfor og hvordan man bedst 
knytter tætte bånd mellem højskolerne og de  
lokalsamfund, som de er en del af. Jeg tænker, at 
der ligger nogle gode lektioner udenfor højskole-
boblen og venter på eleverne, som ikke på sam-
me måde kan hentes i højskolens undervisnings-
lokaler. Hvis den dannelse og folkeoplysning, 
som højskolen tilbyder som sin kerneydelse,  
skal være komplet og forstås som ægte tilværel-
sesoplysning, så bliver skolen og eleverne nødt 
til at prøve sig af mod noget ydre. Med andre 
ord: tage livtag med verden både udenfor skolen 
eller når verden kommer på højskolen. 
I	dette	efterår	er	Viborg	Idrætshøjskole	og	Viborg	
Højskoleforening gået i dialog om at indgå i et 
endnu tættere forpligtende samarbejde til gavn 
for alle på og omkring skolen, såvel som alle 
borgere i Viborg og omegn. Vi glæder os til en  
endnu tættere tilknytning! 
Viborg og omegn kunne måske godt leve uden 

en højskole, men Viborg Idrætshøjskole kan ikke 
nødvendigvis leve uden et aktivt, støttende og 
engageret lokalsamfund. Viborg Højskolefor-
ening	 ser	 frem	 til	 at	 være	 én	 blandt	 flere	 for-
eninger og institutioner, som kan være aktive 
partnere i at bygge bro mellem højskole og sam-
fund, og være med til at skabe et levende for- 
samlingshus i byen. 

Sven Primdal 
Formand for Viborg Højskoleforening

VIBORG IDRÆTS- 
HØJSKOLE  SOM ET 
AF VIBORGS FOR-
SAMLINGSHUSE 
Jeg har fået lov til, som direktør for Kultur & Ud-
vikling i Viborg Kommune, at give mit syn på Vi-
borg Idrætshøjskoles mulige rolle, betydning og 
potentiale som lokalt forsamlingshus. Forinden 
er jeg dog nødt til at komme med en indrømmel-
se; jeg er som privatperson stor fan af højskoler-
ne som idé og skoleform, og har selv som ung 
konservatoriestuderende været deltidshøjskole-

lærer og siden, i mange år, bestyrelsesmedlem 
og formand for en højskole. Herudover er jeg 
så heldig, at min gamle mor stadig forærer mig 
Højskolesangen – Danmarks største digtsamling 
- hver gang der kommer en ny udgave, og jeg  
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elsker både at synge og spille til fællessang her-
fra. Så jeg risikerer at være biased og ikke evne 
at adskille min meget positive vurdering som 
privatperson fra min rolle som ”klassisk” kom-
munal embedsmand, der jo gerne skal forsøge 
at belyse både fordele og ulemper ved en sag.

Men det gør måske ikke så meget; for mange af 
de værdier, som Viborg Idrætshøjskole er base-
ret på, er faktisk også gældende for Viborg Kom-
mune, beskrevet i en såkaldt ”Sammenhængs-
model”.	Her	arbejder	vi	på	f.eks.	at	inddrage	flest	
mulige mennesker i folkeoplysende foreninger 
og forpligtende fælleskaber, at reducere ensom-
hed	 og	 tilbyde	 læring	 og	 kompetenceløft,	 ikke	
alene blandt børn og unge, men livet igennem. 
Og der er nok at tage fat på, både for kommune 
og højskole; unges mistrivsel og følelse af en-
somhed	er	eksploderet,	og	alle	gode	kræfter	bør	
kunne samles for at tilbyde unge et ståsted at 
møde verden fra. Men det kræver mod og støtte 
at udforske og udfolde sit ståsted i livet, at ud-
vikle sig gennem læring til at blive noget, men 
vigtigere gennem personlig og fælles dannelse 
at blive til nogen.

Højskolen ud i byen – og byen ind på høj- 
skolen
At give livsmod - forstået som mod på selve livet 
- til nuværende og kommende generationer er 
derfor en opgave, som vi har fælles. Derfor har 
Viborg Kommune de senere år, med stor glæde, 
gjort brug af højskolens lærere og elever, når vi 
har afviklet store arrangementer. Det har været 
en stor hjælp for os, og højskolen er kommet ud i 
byen og blevet synlig her, gennem arrangemen-
ter som Snapsting, gadeidræt XX.

Nu er tiden så kommet til, at byen skal ind på 
højskolen – ind på byens nye forsamlingshus.
Hér ser jeg virkeligt mange muligheder og kæm-
pe potentiale, i ordets helt oplagte betydning 
som et hus, hvor vi forsamles og mødes omkring 

arrangementer med kulturelt, og måske også 
kulinarisk indhold. Skolen arrangerer allerede 
et væld af spændende elevforedrag og -arrange-
menter, ligesom skolen har et fremragende køk-
ken.	Tænk	om	dette	kunne	komme	endnu	flere	
til	gavn,	især	gerne	unge,	der	måske	fik	smag	på	
et	efterfølgende	højskoleophold	ved	at	besøge	
et sådant forsamlingshus, der emmer af ånd, 
idræt og fællesskab – og en norm om, at vi net-
op bliver mennesker og personligheder gennem 
relationer til andre, ikke ved at gå solo. Disse 
arrangementer kunne som sagt være udvalgte 
nuværende elevarrangementer, der gøres åbne 
for andre – men det kunne også være helt nye 
arrangementer, hvor Højskolen i lighed med (og 
måske i samarbejde med) et oplysningsforbund 
eller kulturinstitution inviterede byen ind til sær-
lige arrangementer, der måske målrettes andre 
aldersgrupper end skolens elever, men fortsat 
indenfor emner, som Højskolen arbejder med; 
sundhed, motion, folkeoplysning og fællessang, 
hvor jeg gerne spiller for. 

Forsamlingshus-tankegangen kan også udbre-
des til etablerede foreninger og fællesskaber, 
der enten kan benytte skolens dejlige rammer 
og faciliteter til at mødes – eller som mødested 
og udgangspunkt for de mange helt fantastiske 
outdoor-aktiviteter, der kan udgå fra Højskolen. 
Højskolens placering tæt på by, men endnu tæt-
tere på vand og skov, er helt unik. Derfor kan for-
eninger, men også selvorganiserede motionsak-
tive, få stor glæde af at kunne bruge skolen som 
udgangspunkt for hver deres aktivitet i naturen – 
og	bagefter	benytte	skolen	som	et	helt	fantastisk	
klubhus til samvær, både sammen med dem, 
der har samme motionsinteresse, men jo også 
andre, der har dyrket motion og naturen på an-
dre måder. Altså et mødested og ’klubhus’, hvor 
man både mødes med ’ens egne’ og alle mulige 
andre – og på den måde skaber grobund for det, 
landspolitikere	 kalder	 for	 sammenhængskraft,	
og som i dén grad var til stede i de mange tu-
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BYENS FORSAM-
LINGSHUS - ET 
NATURLIGT MIDT-
PUNKT FOR VIBORG 
OG OMEGEN
Viborg Idrætshøjskole har siden skolen blev 
grundlagt,	i	1951,	haft	et	tæt	samspil	med	Viborg	
by og omegn. Fra starten af støttede byen op om 
skolen, bl.a. med muligheden for at placere sko-
len med den unikke beliggenhed tæt på skoven, 
og med den smukkeste udsigt til Søndersø og 
Viborg by. Ligesom skolen siden grundlæggel-
sen	har	haft	glæde	af	byen,	har	byen	haft	glæde	
af skolen. Siden 1951 har Viborg Idrætshøjskole 
været garant for, at rigtig mange elever har fået 
Viborg ind på livet. Skolen har været medvirken-
de til at sætte Viborg på landkortet, både natio-
nalt og internationalt.
Synergien mellem skole og by har siden eta- 
bleringen været tydelig. Et godt eksempel er de 

arrangementer, som skolen arrangerer og gen-
nemfører i Viborg by - byen får aktivitet, initiativ 
og inspiration, og skolens elever får mulighed 
for at planlægge, undervise og bidrage som ak-
tive samfundsborgere med afsæt i idræt, kultur 
og fællesskab. Et andet eksempel på den posi-
tive vekselvirkning mellem Viborg by og Viborg 
Idrætshøjskole er udnyttelsen af skolens facilite-
ter. Institutioner og foreninger benytter skolens 
faciliteter og er medvirkende til at skabe liv og 
mangfoldighed på skolens mange kvadratme-

sinde forsamlingshuse, der har været rundt i 
Danmark.

Forsamlingshuset skal nytænkes
Udover mit job i Viborg Kommune er jeg så hel-
dig at være udpeget af Kulturministeren til at 
sidde i Lokale- og Anlægsfondens bestyrelse. 
Hér har vi de seneste år gennemført et nationalt 
udviklingsprojekt for gamle og nedslidte gym-
nastiksale,	der	ofte	lugter	af	surt	træningstøj	og	
en idrætsæstetik, vi for længst har forladt. Med 
Viborg Idrætshøjskoles ambition om at blive 
byens nye forsamlingshus er jeg blevet inspire-
ret til at foreslå Fonden, at vi på samme måde 
nytænker forsamlingshuset; ikke nødvendigvis 
som de gamle bygninger står rundt omkring i 

landet,	men	ved	at	videreføre	de	fine	værdier	om	
frivillighed og folkelige fællesskaber og samtidig 
gerne understøttet af stærkere institutionelle 
kræfter.	 Herved	 kan	 der	 forhåbentligt	 udvikles	
nutidige kvalitetstilbud, der kan tage kampen 
om befolkningens tid op på fornyede og forbed-
rede vilkår. Og hér vil jeg forventningsfuldt kigge 
mod Viborg Idrætshøjskole for at blive inspireret 
af det arbejde, som skolen allerede har igangsat 
om at videreudvikle en af Danmarks bedste høj-
skoler til også at være en ny slags forsamlings-
hus for byen, til glæde for forhåbentligt både 
lokalsamfund, elever og skole.

Lars Stentoft
Kulturdirektør i Viborg Kommune
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ter. Samspillet mellem skolen og Børnehaven 
Løvspring er et ud af rigtig mange eksempler på 
dette. 
Også skolens stærke kompetencer bliver sat i 
spil til gavn for synergien, eksempelvis i forbind- 
else	 med	 friluftsvejlederuddannelse	 og	 team-
buildingaktiviteter for byens og egnens virksom-
heder og organisationer. Det er vigtigt for skolen, 
så vi gennem stærke kompetencer vedvarende 
udbygger vores netværk, sikrer høj aktivitet på 
skolen og bidrager med undervisning, læring og 
udvikling. 
 
Den fortsatte opbakning fra Viborg, senest i 
forbindelse	 med	 etablering	 af	 ny	 værelsesfløj,	
forpligter. Det er heldigvis forpligtelser, som vi 
er glade for, og som vi kan se et gensidigt per-
spektiv i. Engang lå skolen udenfor byen, på den 
anden side af søen. I dag er Viborg godt i gang 
med at vokse rundt om skolen, og det bliver der-
for en skole i midten af byen, midt i naturen. Det 
giver en lang række muligheder. 
De sidste par år har sammenhængsstyrken mel-
lem skolen og byen været en prioritet for skolens 
bestyrelse, ledelse og i medarbejdergruppen. 
Med	 ”Byens	 forsamlingshus”	 som	 overskrift,	
har vi på Viborg Idrætshøjskole sat fokus på, 
hvordan skolen i endnu højere grad kan være 
et naturligt midtpunkt for Viborg by og omegn. 
Et midtpunkt for aktivitet og udvikling for både 
krop og sjæl. 
Vi har på skolen en række kapaciteter, som kan 
bringes endnu mere i spil til gavn for byen, og vi 
er optaget af at etablere mere samarbejde med 
relevante aktører i byen, så vi får skabt øget vær-
di for skolen og for Viborg by. Skolens faciliteter, 
inde som ude, kan bruges endnu bedre end i 
dag, til at skabe nye spændende muligheder 
mellem højskolen og byen. Et af de områder vi 
konkret	har	kig	på,	er	etablering	af	et	friluftsom-
råde mellem skolen og skoven, og vi undersøger, 
hvilke muligheder der kan skabes for forskellige 
brugergrupper - med højskolen som udgangs-

punkt, men med skolen som forsamlingshus, 
som omdrejningspunkt.
Et forsamlingshus er et godt billede for det, vi 
gerne vil være for byen. Med rødder tilbage til 
1800-tallet, blev forsamlingshuse skabt som led 
i folkelig samling og en ambition om at styrke 
sammenhold. Forsamlingshusene er samlings-
steder, der skal danne ramme for initiativ og 
fællesskab. 
Ambitionen om at skolen skal være byens for-
samlingshus stopper ikke ved, at vi inviterer 
byen ind til at bruge skolens faciliteter. Det be-
tyder også, at vi som skole har et ansvar for at 
bygge fællesskaber og sørge for, at fællesskaber 
mødes og inspirerer hinanden. 
En højskole kan risikere at lukke sig om sig selv 
- at højskoleelevenes ophold leves i en boble, 
indtil de afslutter deres ophold, og de vender 
tilbage til den virkelige verden. Det kan natur-
ligvis være trygt og sjovt, men når vi som skole 
har ambitioner om at udvikle elevernes evne 
til at være aktive samfundsborgere, så kræver 
det interaktion med samfundet. Det kræver, at 
skolen sørger for at eleverne, ud over at være 
nysgerrige på dem selv og på hinanden, også 
er nysgerrige på, hvad der foregår omkring dem 
og omkring skolen. Her kan andre fællesskaber, 
så som børnehaver, ældregymnastik, byens høj-
skoleforening, kursister fra virksomheder og en 
række andre fællesskaber, på den gode måde 
forstyrre eleverne og skabe rum til dialog, debat 
og læring.  
Ambitionen om byens forsamlingshus, er ikke 
en opgave vi bliver færdige med. Det er en ved-
varende opgave. som skal prioriteres og udvik-
les med det mål at skabe fortsat synergi - til gavn 
for Viborg, for højskoleleverne og for skolen.

Søren M. Kristensen 
Bestyrelsesformand for Viborg IH
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VIBORG HUSET
af: Ansvarlig for Viborg Huset, Niels Taarsted

HVORDAN STÅR 
DET  TIL I VIBORG 
HUSET? 
Som højskole, der modtager økonomisk støt-
te fra staten, er der regler for, hvad vi kan og 
må. Noget af dét, vi må, er at lade overskyd- 
ende kapacitet udleje til skoler, foreninger 
og virksomheder, som måtte have interesse 
i det. Viborg Idrætshøjskole er jo beriget med 
mange	 fine	 faciliteter,	 og	 højskolen	 kan	 på	
ingen måde selv udnytte dem fuldt ud. Der-
for har der gennem rigtigt mange år fundet 
en ret stor udlejningsvirksomhed sted hos os. 
Folkeskoler i Viborg har deres skolesvømning 
i Svømmehallen og svømmeklubberne udnyt-
ter alle ”huller”, der er i bassinerne. Gymnastik-
foreninger benytter mange af idrætslokalerne 
de	fleste	hverdage	sidst	på	eftermiddagen,	og	
den lokale klatreklub holder godt fat på klatre-
faciliteterne både ude og inde. I et hjørneloka-
le i Idrætshallen holder en fysioterapeut til, og 
børnene fra Børnehaven Løvspring nyder hver 
dag at tumle rundt i ét af idrætslokalerne. Fit-
nesslokalet bruges af både højskoleelever og 
brugere udefra i fællesskab og til fælles glæde.

Al udlejningsvirksomheden bidrager til, at høj-
skolen kan holde en høj standard på idræts-
faciliteterne, og de mange forskellige brugere 
bidrager også til et miljø med masser af liv og 
møder mellem mennesker i alle aldre og fra 
alle lag.
Foruden den faste udlejning af lokaler, lægger 
højskolen også gerne rammer til arrangemen-
ter, møder, kurser og events, hvor gæster ikke 
kun benytter sig af faciliteterne men også ny-
der godt af køkkenets gode mad, og hvor høj-
skolens undervisere eller instruktører bidrager 
til indhold. Klatre- og kajakpolo-events er ty-
piske kortvarige begivenheder, hvor gæsterne 
kun er her et par timer, og hvor én af højskolens 

instruktører har givet en god oplevelse – og en 
lille smule fornemmelse af, hvad man kan på 
en Idrætshøjskole som vores. Teambuilding 
har vist sig at være et populært tilbud, og det 
ligger rigtigt godt i tråd med nogle af fagene på 
højskolen. Teambuilding er typisk halve eller 
hele dages arrangementer.

For at kunne synliggøre og markedsføre udlej-
ningsvirksomheden bedst muligt, har vi valgt 
at samle tilbuddene og mulighederne i dét, vi 
kalder Viborg Huset. Her er det vores vision at 
danne en samlet enhed – et attraktivt center, 
der tilbyder aktiviteter og serviceydelser inden 
for	 fitness,	 events,	 teambuilding,	 kurser,	 mø-
der, lokaleudlejning, overnatning, bespisning 
mv. til private, foreninger/organisationer og 
virksomheder. Viborg Huset bliver drevet med 
respekt	 for	 højskolens	drift	 –	 og	 som	 supple-
ment hertil.

Som så mange andre steder satte Corona en 
kraftig	 bremseklods	 i	 aktiviteterne	 i	 Viborg	
Huset.	Alt	dét	er	vi	heldigvis	ovre	nu,	og	efter-
spørgslen	efter	vores	 ledige	 faciliteter	er	 stort	
set tilbage på samme niveau, som før Corona 
– hvis vi ellers kan huske så langt tilbage. Sam-
tidig med Corona-epidemien, har højskolen 
været begunstiget af særdeles god elevsøg-
ning. Der har været, og er fortsat, fulde huse på 
elevholdene og ventelister oveni. Dét betyder 
naturligvis, at mængden af overskydende ka-
pacitet nu er lidt mindre, og der skal lidt mere 
”jonglering” til, for at både elever og gæster 
kan få den plads, de forventer, og som de er 
berettigede til.
De mange elever skal have noget at spise, og 
dét har givet stor travlhed i højskolens køkken, 
hvor personalet fremtryller det ene forrygende 
måltid	 efter	 det	 andet	 –	 uden	 at	 køkkenfaci-
liteterne af den grund er blevet udvidet eller 
forandret væsentligt. Vi har derfor måttet be-
slutte, at vi i en periode ikke har ressourcer til 
også at levere bespisning til eksterne arran-
gementer i Viborg Huset. Møde- og kursus- 



aktiviteten i Viborg Husets regi er skruet ned på 
et nødvendigt minimum, men når der er plads, 
tager vi meget gerne imod gæster og byder på 
den sædvanlige gode mad.

Fitness-centret, Fitness Viborg, er en del af Vi-
borg Huset, og her møder elever og brugere 
udefra hinanden. Fitness Viborg fungerer som 
ethvert	 andet	 –	 omend	 lille	 –	 fitness-center,	
hvor egnens borgere kan komme og træne i 
hyggelige omgivelser. Fitness Viborg er dét, 
man kalder et nøgle-center – dvs. det er ube-
mandet en stor del af tiden. Dog er vi rigtigt 

godt	 hjulpet	 af	 en	 lille	 flok	 frivillige	 receptio-
nister, som sørger for god og nærværende be-
manding i receptionen nogle timer om ugen. 
Ligesom højskolens faste personale, gør de 
deres bedste til, at gæsterne oplever en god 
service, og at vi gør os umage med dét, vi har 
valgt	at	beskæftige	os	med	i	Viborg	Huset.

Niels Taarsted
Ansvarlig for Viborg Huset
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JOHNNIE HAR DANSET SALSA I 
BØLGERNE OG UNDERVIST I 40 
ÅR PÅ HØJSKOLE. NU GÅR HAN 
PÅ PENSION: - DER KOMMER ET 
TOMRUM I MIT LIV

Efter 40 år på højskoler - heraf 24 år på Viborg 
Idrætshøjskole - takker Johnnie Bøtker Laur-
sen nu af. Han siger farvel til langt mere end et 
arbejdsliv. Han siger farvel til en stor passion 
og en væsentlig del af identiteten.

Johnnie Bøtker Laursen underviser på Viborg 
Idrætshøjskole	i	kajak	og	friluftsliv.	Han	har	rejst	
verden rundt med sine højskoleelever som ka-
jakinstruktør	 og	 friluftsvejleder.	 Han	 har	 været	
i Sverige, Norge, Grønland, Italien, Wales, New 
Zealand, Alaska og Brasilien. Bare for at nævne 
nogle af de mest eksotiske destinationer.

Men det var i et arbejderhjem i Vejen i midten 
af 60’erne, at kærligheden til naturen blev eta- 
bleret.

”NÅR JEG EFTER SKOLE HENTEDE MIN FAR 
FRA ARBEJDE, SÅ CYKLEDE VI UD I DET BLÅ, 
OG SÅ FORTALTE HAN MIG OM FRILUFTS-
LIV OG FRILUFTSTRADITION, OM NATUR 
OG KULTUR. SENERE CYKLEDE VI NED AD 
HÆRVEJEN, GENNEM JYLLAND, RUNDT PÅ 
BORNHOLM OG ANDRE STEDER. DET ER 
DÉR MIN FRILUFTS-BAGGRUND HAR SIN 
ROD. DET ER SÅDAN DANSK FRILUFTSLIV 
STARTER. DET STARTER IKKE MED, AT MAN 
LAVER NOGET VILDT I EN FOS (STRØM-
FALD, RED.) I NORGE ELLER PÅ EN BØLGE 
I ALASKA. DET STARTER MED, AT MAN 
HOLDER AF AT KOMME UD I NATUREN OG 
HAR KENDSKAB TIL NATUREN. DET LÆRTE 
MINE FORÆLDRE MIG”.

Johnnie Bøtker Laursen sidder med sommer- 
solen i ryggen, og fra den åbne dør bag ham kan 
man høre højskolens forårshold, der tager en 
velfortjent pause i solen.
Eleverne er ved at gøre værelserne rene og 
pakke	taskerne	for	at	tage	afsked	efter	et	halvt	
år på Viborg Idrætshøjskole. Samme afsked er 
Johnnie Bøtker Laursen ved at forberede sig på, 
for når sommeren går på hæld, siger han også 
farvel til højskolen, der har været hans arbejds-
plads gennem 24 år.

Johnnie	Bøtker	Laursen	har	samlet	haft	40	års	
arbejdsliv	i	højskoleverdenen,	og	efter	24	år	på	
Viborg Idrætshøjskole kommer stedets lærere 
og ledelse til at sige farvel til en kapacitet og et 
menneske med kant og karakter.

Johnnie Bøtker Laursen er en af dem, der gør et 
særligt indtryk, når man sætter sig ned og lytter 
til hans ord. Han holder øjenkontakten, når han 
taler, og sproget er præget af billeder og histori-
er fra et levet liv, hvor højskolens traditionsrige 
fællesskab fylder for ham - ikke kun som lærer, 
men som menneske.

Når Johnnie Bøtker Laursen fortæller, spejler 
øjnene	alle	de	bølger,	de	har	set,	de	vilde	floder	
og det voldsomme Vesterhav, som han holder 
så meget af.

Johnnie Bøtker Laursen er født i 1956. Han har 
rundet 65 år, og trods kærligheden til både høj-
skolelivet, lærergerningen og sin dagligdag som 
kajakinstruktør for den smukke ungdom, så tak-
ker han af nu.

FRA FYN TIL JYLLAND
I 1976 blev arbejderknægten fra Vejen uddan-
net på universitetet med historie som hovedfag 
og idræt som bifag. Nok havde den høje lære-
anstalt lært ham meget, men fra sine ufaglærte 
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forældre lærte han livets måske vigtigste kund-
skab.

- Min far lærte mig noget så basalt som at lytte 
til og have respekt for andre mennesker. For ved 
at	lytte	til	folk,	så	finder	du	ud	af,	hvad	det	men-
neske, du sidder overfor, har været igennem. Du 
skal gå mange kilometer i din nabos sko for at 
forstå ham, siger han og lader ordene hænge 
lidt i rummet.

- JEG HAR VÆRET HELDIG I MIT LIV AT FÅ 
LOV AT BOLTRE MIG MED MANGE FOR-
SKELLIGE TYPER MENNESKER FRA FOR-
SKELLIGE SAMFUNDSLAG, OG JEG TØR 
GODT SIGE, AT JEG KAN TALE MED OG 
FORSTÅ DEM ALLE. DET HAR JEG MED FRA 
MIN BARNDOM.

Højskolekarrieren indledte Johnnie Bøtker Laur- 
sen på Køngs Folke- og Idrætshøjskole på Fyn 
som	elev	i	1980/81	og	i	årene	efter	som	drama-	
og volleylærer. Den føromtalte interesse for na-
turen	og	friluftsliv	fik	i	starten	af	90’erne	helt	nyt	
liv, da Johnnie Bøtker Laursen tog familien, der 
dengang talte hans hustru Mette Pytlich og par-
rets to første børn, med til Norge. Her tog han 
en	ét-årig	friluftsuddannelse	i	Bø.	Hjemvendt	fra	
Norge genoptog han højskolelivet på Køngs, nu 
som	lærer	i	friluftsliv.

Familien blev udvidet med endnu et familie-
medlem, og lysten til at prøve noget nyt meldte 
sig hos både Johnnie og Mette. Parret blev eni-
ge	om	at	flytte	 til	 en	by,	hvor	de	begge	kunne	
prøve	 kræfter	 med	 nye	 og	 spændende	 job.	 I	
Viborg	fik	Johnnie	ansættelse	som	historie-	og	
idrætslærer på Viborg Amtsgymnasium, og Met-
te	 fik	 ansættelse	 som	 fysioterapeut	 på	 Viborg	
Sygehus, og der er hun i øvrigt stadig.

Knappenålen var dermed placeret i domkirke-
byen	 i	Midtjylland,	og	 familien	på	 fem	flyttede	
fra Fyn for at indlede et nyt kapitel i deres liv.

Efter	 to	 år	 som	 gymnasielærer	 kom	 Johnnie	
Bøtker	Laursen	til	at	savne	både	frilufts-	og	høj-
skolelivet. Måske mest af alt kombinationen.

- Jeg oplevede en tomhed i, at jeg ikke længere 
var den, jeg var vant til at være, og da jeg blev til-

budt en stilling på højskolen i Viborg, så sprang 
jeg til, og det var som at komme hjem, siger 
Johnnie Bøtker Laursen.

Familien	flyttede	i	en	embedsbolig	ved	højsko-
len, for med 50 til 60 rejsedage om året og tre 
små børn var det et krav fra Mette, at de skulle 
bo på højskolen.

-	Det	kan	være	hårdt	at	 være	gift	med	en	skør	
højskolelærer, det er jeg den første til at indrøm-
me. Men Mette har ikke kun fundet sig i mine 
drømme og dedikationer i mit faglige liv, hun 
har også levet sig ind i det og gjort det muligt, 
og det er jeg hende dybt taknemlig for, siger 
Johnnie Bøtker Laursen.

SALSA I BØLGERNE
Det var i sommeren 1998, at Johnnie Bøtker Laur- 
sen satte sine fødder på Viborg Idrætshøjskole 
første gang. Han havde sin højskoleerfaring, ka-
jakkunnen	og	sin	norske	friluftsuddannelse,	og	
med	den	baggrund	kom	han	i	årene	efter	til	at	
udvikle skolens kajaktilbud, så det i dag spæn-
der bredt med stort set alle kajaktyper.

I 2000 blev han bindeleddet mellem højskolen 
og Dansk Kano og Kajak Forbund, og han var 
i samme år med til at etablere Havkajaksam-
rådet. I dag uddanner Viborg Idrætshøjskole 
både	 roere	 og	 instruktører	 på	 flere	 forskellige	
uddannelsesniveauer. Selv har Johnnie Bøtker 
Laursen taget den højeste engelske uddannelse 
i havkajak - BCU 5 star - og han har en norsk fos-
kajak-instruktøruddannelse.

I alle årene har han undervist sine elever i kajak 
med en bevidst legende tilgang, og over de se-
neste 12 år i tæt samarbejde med sin kollega og 
ven Henrik Bock.
- Jeg danser salsa, når jeg arbejder i bølgerne. 
Det	er	hofterne,	der	skal	arbejde,	man	skal	næs- 
ten kunne høre musikken. Det er det første, jeg 
siger til eleverne, når vi mødes i svømmehallen 
den	første	dag.	”Nu	skal	vi	arbejde	med	hofter-
ne, vi skal danse”. Skøre, gamle mand, tænker 
de så, siger han og griner.

- Men det giver mening, når de sidder i en bøl-
ge	og	finder	ud	af,	at	det	eneste,	der	kan	redde	
dem	fra	at	kæntre,	er	deres	hofter,	føjer	han	til.
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En	 anden	 filosofi	 -	 et	motto	 -	 Johnnie	 Bøtker	
Laursen har, er ”at gøre det svære med et smil”. 
Det betyder, at han har elever, der overskrider 
deres grænser, når de er klar, og når de kan smi-
le, mens de gør det.

- FOR MIG HANDLER FRILUFTSLIV OM AT 
VÆRE TØR, MÆT, VARM OG ÅBEN FOR IND-
TRYK. DET HANDLER OM AT VÆRE TRYG 
VED AT LÆRE NYE TING, MÅSKE ENDDA 
SKRÆMMENDE TING, SÅ MAN KAN SMILE, 
SELV NÅR DET ER SVÆRT, OG SÅ VÆRE PIS-
SESTOLT BAGEFTER. FOR AT KUNNE DET 
ER VI TILBAGE VED, AT MAN STARTER MED 
AT LÆRE DET HELT BASALE, FØR MAN KAN 
SIDDE I EN HALVANDEN METER HØJ BØL-
GE I VESTERHAVET MED ET SMIL, FORKLA-
RER HAN.

Hvad gør det ved dig, når dine elever ”gør det 
svære med et smil”?

- Det er egoistisk, for dét smil giver mig selv så 
meget. Mit aktive liv skal ses i en undervisnings-
sammenhæng, hvor jeg mest af alt er drevet af 
at give begejstringen videre. Glæden og legen 
ved	friluftslivet.	Og	når	det	lykkes,	så	skaber	det	

en enorm glæde hos mig selv, siger han.

- Jeg tænker tit på, at jeg er en slags vampyr; jeg 
lever af de unge menneskers og mine unge kol-
legaers	saft	og	kraft.	Det	spil	med	eleverne,	livet,	
ungdomskulturen - jeg elsker at være en del af 
det, og dybest set er det jo ret så egoistisk.

DET HELDIGSTE MENNESKE I  
VERDEN
Johnnie Bøtker Laursen har også undervist på 
universitetet og han havde sin afstikker til gym-
nasieverdenen i en periode. Forskellige jobtil-
bud har gennem årene meldt sig i takt med, at 
han er blevet et navn i kajak-verdenen. Alligevel 
er han blevet i højskolens vidunderlige verden.
- Jeg kunne have været ansat i gymnasiet eller 
på universitetet til 10.000 kroner mere om må-
neden, men jeg sagde nej. Jeg ville ikke gå glip 
af en morgensamling, eleverne eller glæden 
ved al den forskellighed, som højskolelivet by-
der på. Jeg ville ikke have misset det for noget, 
siger han og fortæller i samme åndedrag, at han 
som tillidsperson og bestyrelsesmedlem i en 
lang årrække har kæmpet for højskolelærernes 
arbejdsforhold.
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- Højskolen er lidt som et stykke Othellolagkage. 
De første to stykker er helt fantastiske, men i det 
tredje stykke begynder man at kløjs lidt i det. Så 
selvom vi alle sammen elsker vores højskoleliv, 
så er det svært at betale mekanikerregning- 
en med begejstring, tilføjer arbejderdrengen i 
Johnnie Bøtker Laursen.

- Men, siger han og samler tråden op.

- Jeg er blevet alle årene, fordi jeg vitterligt ikke 
kunne have forestillet mig noget bedre. Det har 
også været hårdt arbejde eksempelvis med ele-
ver,	som	har	haft	ondt	i	livet.	Men	summa	sum-
marum så kunne jeg ikke have lavet andet. Jeg 
er det heldigste menneske i verden.

Det	sidste	har	Johnnie	Bøtker	Laursen	sagt	flere	
gange under interviewet: Det heldigste men-
neske i verden. Nærmere adspurgt handler det 
naturligvis ikke kun om livet på højskolen - men 
om livet i sin helhed. Hustru Mette mødte han 
først i sine 20’ere, og siden har hun og deres tre 
børn	været	en	del	af	højskolelivet	og	friluftslivet	
i en grad, så det kom til at tegne hele familien.

- Jeg mødte Mette, og så var den der bare - det 
skulle være os. Det er jo svineheldigt. Jeg har al-
drig skullet forklare overfor Mette, når jeg skulle 
afsted i en uge eller to - heller ikke da vi havde 
tre små børn. Jeg har levet et arbejdsliv i et sy-
stem, hvor der er skabt en ramme, som jeg har 
fået lov at udfolde mig i, og det er et enormt pri-
vilegie, for jeg kan jo ingenting alene. Alsidighe-
den i mit liv og arbejdsliv har været enorm. Jeg 
har fået lov til en masse, og jeg har kunnet følge 
mine eventyr og drømme, fordi min familie også 
støttede mig i mit faglige liv. Jeg har tre skønne 
børn. To børnebørn og en tredje på vej. Mit gode 
helbred. Hvis ikke det er heldigt, så ved jeg ikke, 
hvad der er, slår han fast.

DEN KROPSLIGE GLÆDE
Af	de	40	år	i	højskoleverdenen	er	langt	de	fleste	
gået med at undervise i kajak - med at danse 
salsa i bølgerne.

Når Johnnie Bøtker Laursen skal forklare, hvad 
det er, der sker, når han sætter sig i kajakken, så 
taler han om at miste tid og sted. Om en krops-
lig glæde der tager styringen og lader alt andet 
tilbage. Som når man går ind i biografmørket, 

synker ned i det bløde sæde og lader sig op-
sluge	 i	en	grad,	så	de	to	 timer,	filmen	varer,	er	
forsvundet ud af livet, uden man opdagede det.

- Sådan oplever jeg det, når jeg sidder i fossen, 
så kan jeg ikke tænke på andet. Jeg er i dét ele-
ment, og jeg er nødt til at være der 100 procent. 
Det er den næste bølge. En elev lidt fremme, der 
har brug for hjælp. Det er hele min verden, mens 
jeg er der, siger han og holder en pause.

- Jeg tænker overhovedet ikke, min krop reage-
rer bare, og den kropslig glæde er det essentiel-
le, siger han og føjer til.

- Bag alt det her ligger sindssygt mange år, 
mange timer og meget træning for bare at blive 
bedre og bedre og bedre. Det er ikke noget, der 
kommer af sig selv.

Han indrømmer, at følelsen af at miste tid og 
sted er forbundet med en vis afhængighed.

”DET FØRSTE, DER SKER, NÅR VI SÆTTER 
OS I BUSSEN PÅ VEJ HJEM FRA EN TUR I 
NORGE ER, AT VI TÆNKER PÅ, HVORNÅR VI 
KAN KOMME AFSTED IGEN. DET ER SAMME 
AFHÆNGIGHED SOM BJERGBESTIGEREN, 
DER NÅR SIT MÅL PÅ TOPPEN AF ET BJERG, 
OG EFTER GANSKE KORT TID BEGYNDER 
AT OVERVEJE HVILKET BJERG, DER NÆSTE 
GANG SKAL BESTIGES. MAN ER UMÆT-
TELIG, NÅR MAN ARBEJDER MED NOGET, 
DER GÅR LIGE I HJERNENS BELØNNINGS-
SYSTEM, OG SÅ BLIVER DER ET TOMRUM, 
MAN HURTIG LÆNGES EFTER AT FYLDE”.

Han har aldrig oplevet det som et pres at have 
ansvaret for et hold elever på en tur til Norge el-
ler Alaska - heller ikke selvom turene er forbun-
det med en vis risiko.

- På den ene side er jeg helt væk i min egen glæ-
de ved at være der, men bag det hele ligger der 
altid visheden om, at der sidder et hold elever, 
jeg har ansvaret for. Når jeg står i Alaska eller 
Grønland med eleverne, så er der kun min vi-
den, der kan gøre en forskel, hvis noget skulle gå 
galt. Men jeg har aldrig oplevet det som stres-
sende, mere som en spænding der udløses, når 
vi	sidder	i	flyet,	og	jeg	har	syv	elever	med	hjem	i	
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god stand, siger han.

De	lange	ture	med	eleverne	eller	som	friluftsvej-
leder er noget specielt. Turene til Sverige, Nor-
ge, Grønland og Alaska husker han. De stolte 
elever. Oplevelserne. Sejrene og fællesskabet.

Men de ture har også en pris, og den har famili-
en af og til måttet betale.

Johnnie Bøtker Laursen husker dengang, han 
med stolthed viste sin kone en mail, han hav-
de	modtaget	fra	to	SAS-piloter,	han	havde	haft	
med på en havkajaktur i en uge. ”Du er et fan-
tastisk menneske”, stod der. Der stod noget om 
”overskud”, og ”hvor givende” piloterne havde 
oplevet turen.

- Så lænede Mette sig ind over bordet og sagde: 
”Hvad tror du så, der var tilbage til os, da du kom 
hjem?”

- Og det er rigtigt, for jeg var helt tom, fordi jeg 
havde brugt hver eneste centimeter i mig selv 
på at fange de mennesker og være der for dem, 
på	at	give	dem	en	oplevelse	for	livet.	Det	fik	de,	
men så var der heller ikke mere tilbage. Den 
sved virkelig, for jeg følte mig som en konge, da 
jeg ville vise min hustru, hvilket fantastisk arbej-
de	jeg	havde	lavet.	Så	det	har	også	haft	en	pris,	
siger han.

TOMRUMMET
Tomrummet, der har fået nyt fyld hver august, 
når et nyt kuld højskolelever tjekker ind, er 
uundgåeligt denne gang. Når den sidste af som-
merferiens gin og tonic er drukket i sommer-
huset, familien kysset farvel og børnebørnene 
krammet en sidste gang, før hverdagen starter 
for dem alle - så venter højskolen ikke på John-
nie Bøtker Laursen. Ikke denne gang. For den 
12. august er der afskedsreception for et af høj-
skolens store hjerter.

- Indtil for få dage siden har jeg sagt, at jeg hver-
ken var ked af eller glædede mig til at skulle 
stoppe. Men i går stod jeg med eleverne - mit 
hold nummer 70 på mine 40 år som højskolelæ-
rer - og dér kunne jeg mærke det. Når eleverne 
tager afsted, så får jeg altid et tomrum en dag 
eller to, men lige dér på plænen i går, gik det op 
for mig, at når det næste hold starter i august, 

fortsættes side 34
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så starter jeg ikke igen. Det vil uagtet give et 
tomrum i mit liv, siger han og holder en tænke-
pause.

- Jeg kommer til at savne højskolelivet. Mine 
kollegaer og sammenholdet. Den fælles for-
middagskaffe	 med	 alle	 faggrupper	 på	 skolen.	
Jeg kommer til at savne de unge mennesker og 
noget	så	simpelt	som	morgensangen,	der	flere	
gange i ugens løb samler hele skolen og er så 
vedkommende for os alle. På hvilken anden ar-
bejdsplads har man den glæde?

Hvorfor stopper du så?

13 små bank og 11 sekunders stilhed følger 
spørgsmålet. Det er et svært spørgsmål, der 
kræver et øjeblik.

Der er stille.

- Jeg kunne sikkert godt blive ved et år eller to 
endnu. Og min gode forstander og ven, Erling, 
havde foreslået mig at tage et år mere, men jeg 
kan mærke, at det er tid. Også selvom det ikke 
bliver helt så let, som jeg har gået og sagt til 
folk. Jeg vil gerne stoppe, mens jeg er aktiv, men 
jeg er meget bevidst om, at jeg faktisk skal ud og 
opbygge en ny identitet, når højskolen skal ud 
af min hverdag, svarer han.

Ligesom dengang han i en kort periode var 
gymnasielærer. Det var godt, men det var ikke 
højskolen. Højskolen har fyldt livet med eventyr 
for Johnnie Bøtker Laursen.

- Jeg holder receptionen for at hjælpe mig selv 
til at forstå, at det er slut.

ET SPRING UD AF ARBEJDSLIVET
Hustruen Mette stopper først i sit arbejdsliv om 
halvandet år. I den tid har hun en mand, der har 
i sinde at holde sig et godt langt ”fjumreår”.

- Det har jeg anbefalet mine egne børn og alle 
de unge mennesker, jeg har mødt på min vej, så 
det vil jeg også, siger Johnnie Bøtker Laursen 
med et grin.

Et fjumreår, der skal gå med det, han holder af; 
ture på mountainbiken, løbeture og naturligvis 
i kajakken.
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Han drømmer også om at besøge de brasili-
anske elever, han mødte første gang i Viborg 
gennem	højskolen,	 og	 som	 efterfølgende	 invi-
terede ham til i Brasilien for at undervise dem. 
Det er fem år siden, og dengang tog Mette med 
til Brasilien. Det skal hun også denne gang, og 
derfor må turen vente til hun også kan kalde sig 
pensionist.

Ægteparret har også to børnebørn i Kalmar i 
Sverige, for der bor deres ældste, sønnen Ras-
mus, nemlig.

- Så der er brug for os. Der er brug for, at vi kan 
være væk i lidt længere tid ad gangen, når vi ta-
ger til Sverige på besøg, så det glæder jeg mig 
også til.

- Og så håber jeg at kunne bidrage med nogle kur-
ser her på skolen og som vikar, hvis kajakhold- 
ene bliver for store til, at skolen selv kan stille 
med instruktører nok. Så står jeg klar, siger han, 
og	den	aftale	er	vist	allerede	lukket	med	forstand- 
eren.

Det er en tidligere elev, ”en af mine drenge”, som 
Johnnie Bøtker Laursen selv udtrykker det, der 
skal overtage hans stilling.

- Det måtte næsten være én, jeg kendte, for jeg 
har jo uddannet de bedste, siger han med et 
glimt i øjet.

Samtalen er ved at være slut.

Det samme er højskolelivet for Johnnie Bøtker 
Laursen, der stoppede med et brag af en af-
skedsreception. 
Receptionen var for familie, venner, nuværende 
og tidligere kolleger, elevforening og tidligere 
elever, samarbejdspartnere fra højskole-, fri-
lufts-	og	kajakverdenen.

- Det startede med cykelturene med min far og 
fascinationen af natur og kultur, og siden har 
det bragt mig det mest fantastiske arbejdsliv. 
Min 96-årige far er stadig i live, og han kom til 
min reception, ligesom jeg heldigvis stadig har 
meget i mit liv, der ikke stopper sammen med 
mit arbejdsliv. 
Det, at jeg stopper nu, er som at tage springet 
ud over kanten, men det skal tages, og jeg skal 
nok	finde	et	godt	 sted	at	 lande,	 siger	 Johnnie	
Bøtker Laursen.
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Wind of Change
Kære Johnnie, en livslang højskolekarriere i bølgens brus, i ét med naturen,  

ved bålet i verden, hvor jorden og himlene skifter i ukendte skær.  

Mangfoldige møder, oplevelser, eventyr og erindringer i højskolens verden. 

En fantastisk kollega, underviser og ven - du vil blive savnet af os alle.

På gensyn kære ven.



TEGLRØDORANGE

NYE FARVER
af: Sidsel Nordby

Vi renoverer på livet løs, på vores smukke bygninger og alt bliver opdateret i tidens trend, til stor 
fornøjelse for vores elever, kursister, gæster og ansatte.
Men vi ”renoverer” også på det bagvedliggende - alt det som nye elever og gæster møder som det 
første... vores ansigt udadtil, i den online verden. 

NYE FARVER
Med udgangspunkt i de 4 elementer, som 
også afspejles i Springsalen.

LUFT, ild, jord og VAND

Vi har udvidet farvepaletten fra to farver til 
ni farver.
En varm gul, frisk orange, teglrød, army- 
grøn, mocca, sand, mørkeblå og kongeblå.
De primære farver er den orange og mørke-
blå, så vi ikke laver store forandringer, men 
puster lidt nyt liv ind i det eksisterende ud-
tryk.
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TIK TOK
Vi lavede vores første opslag på Instagram 
i	2015,	der	fik	vi	et	 like!	Nu	har	vi	åbnet	op	 for	
TikTok, og det er lidt en anden størrelse. På 
det	 første	opslag	fik	 ikke	mindre	end	103	 likes	
og i skrivende stund er det vist 4122 gange! Så 
forventningerne er lidt høje, til det eksplosive 
TikTok. 

Det er vores elever, som har roret på både Insta-
gram og TikTok. Det er vigtigt, at ikke alt er så 
poleret, men virker mere autentisk, så vi taler i 
øjenhøjde. Det opnår vi ikke bedre, end ved at 
bruge målgruppen selv.

MOCCA BRUN

LIMEGRØN

SAND

KONGEBLÅ

ARMYGRØN
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MØRKEBLÅ

NY HJEMMESIDE
Vores nuværende hjemmeside har i dag 8 år på 
bagen. Den har gjort det godt - skolen er fyldt, og i 
vores spørgeskema til eleverne, får den ros. 
Men nu er det tid til en ny hjemmeside, da Viborg 
IH selvfølgelig skal følge med udviklingen og have 
fingeren	på	pulsen.	
I løbet af foråret 2023, kan vi lancere vores nye 
hjemmeside. 
Det bliver et helt nyt udtryk, meget enkelt og billed-
ligt – jeg håber, at I vil tage godt imod den!
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af:  Journalist, Julie Goul Svendsen

FLOT ARTIKEL I 
VIBORG STIFTS FOLKEBLAD
HØJSKOLEELEVER 
UNDERVISES I ”ALT 
DET MIN FAR IKKE 
LÆRTE MIG”
Hvordan kommer et billede til at hænge i vater, 
hvordan tjekker man årsopgørelsen, og hvad 
pokker gør man, hvis vandhanen drypper, el-
ler vandlåsen stopper til? Alle de spørgsmål får 
pludselig		relevans,	når	man	er	flyttet	hjemme-
fra og gerne vil klare sig selv, og derfor er det 
nye eksistensfag ”Alt det min far ikke lærte mig” 
blevet populært på Viborg Idrætshøjskole.

-	Det	er	et	 fag,	der	er	opstået,	 fordi	vi	ad	flere	
omgange har hørt fra eleverne, at de godt kun-
ne tænke sig at lære nogle af de praktiske fær-
digheder, som man kan komme til at mangle, 
når	man	er	flyttet	hjemmefra.	I	bund	og	grund	
handler det om at ruste dem til nogle af de ud-
fordringer, de kan møde, når de får deres eget 
studieværelse eller lejlighed, fortæller Hans 
Hvelplund, der er den ene af to undervisere på 
faget.

Hovedformålet er, at de unge mennesker får 
modet til at prøve selv, når de står alene uden 
mor og far ved hånden.

-	Hvis	man	tør	 tænde	boremaskinen	og	finde	
en rawlplug, eller tør skille en vandlås ad og 
tage et kig på det, så er man allerede langt. Så 
kan det godt være, man ikke når i mål uden lige 
at konsultere sine forældre også, men det giver 
noget selvtillid, at man tør kaste sig ud i opga-
verne, siger Hans Hvelplund, mens eleverne 
tager	 fat	 på	opgaven	med	afisoleringstænger	
og	samlemuffer.

Eksistensfaget ”Alt det min far ikke lærte mig” 

kørte første gang på Forårsholdet 2022, hvor 
over 100 elever havde et ønske om at deltage, 
og	 på	 efterårsholdet	 var	 eksistensfaget	 også	
ønsket	 af	 mange	 flere	 end	 de	 32	 elever,	 der	
blev plads til.

I den kommende tid skal eleverne lære om alt 
fra dryppende vandhaner og stoppede vand-
låse til hverdagsbudgetter, forskudsopgørel-
se, syltning og meget mere. Lærerteamet har 
nemlig forsøgt at strikke så bredt et program 
sammen som muligt.

- Er det en højskoleopgave at lære at udfylde 
forskudsopgørelsen og få et billede til at hæn-
ge i vater? Det kan man spørge sig selv om, og 
det synes jeg faktisk, det er, siger Hans Hvelp- 
lund og uddyber:

- Som højskole vil vi gerne klæde vores elever 
på med livsoplysning i almen forstand, så de 
føler, de magter de opgaver, livet bringer. Det 
kan både være helt lavpraktisk, som det her - 
eller i det lidt større billede, siger han.

En	del	af	faget	er	også,	at	eleverne	skal	reflek-
tere over, hvad de sætter pris på, at deres for-
ældre har lært dem og givet dem med i livet, og 
hvad de selv gerne vil give videre af færdighe-
der og værdier til dem, de møder på deres vej.

Til dagens praktiske opgaver er eleverne delt i 
to grupper, og mens lampeholdet har fået styr 
på værktøjskassen, er den anden gruppe ele-
ver ved at lære at bakke med trailer udenfor.

- Der er da mange ting, jeg har fundet ud af ville 
være smart at kunne selv. Noget jeg aldrig har 
tænkt over før, men som er blevet en del af 
min bevidsthed i takt med, at jeg nærmer mig 
at	skulle	flytte	hjemmefra,	siger	Karoline,	en	af	
eleverne.

Når Karoline Kyed ikke går på højskole i Viborg,
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bor	hun	i	Jelling.	Hun	flytter	hjemmefra	inden	
for det næste års tid.

Ved rattet sidder Clara Lykkegaard Møller på 21 
år. Hun orienterer sig i spejlene, og drejer lang-
somt på rattet.
- Jah sådan! Lidt mere. Det er hammergodt det 
dér, Clara. Hvor er du god, lyder de rosende ord 
ind ad det nedrullede vindue.

Udenfor får hun nemlig instrukser og roser fra 
Morten Gram, der er i fuld gang med at lære 
den anden del af elevholdet kompetencen ”at 
bakke med trailer”.
Morten er viceforstanden på Viborg Idrætshøj-
skole,	og	når	eleverne	én	efter	én	bakker	traile-
ren på plads, så handler det i virkeligheden om 
at prøve grænser af og skubbe lidt til selvfor-
ståelsen, lyder det.

- Hvis man tør sætte sig bag rattet i dag og give 
det et skud at bakke med traileren - selvom 
man ikke har prøvet det før, og måske tvivler 
på, at man kan klare det - så sker der noget 
med selvforståelsen og selvtilliden. Det giver 
robusthed. Så lige det med at bakke med trai-
ler handler mere om at prøve grænser af, end 
om at få en uundværlig kompetence til fremti-
den, siger han.

Clara Lykkegaard Møller er færdig. Traileren er 
parkeret på rette sted. Hun er enig i, at det giver 
mening at udfordre sig selv på højskolen.
- Jeg har ikke prøvet at bakke med en trailer før, 
og jeg ved ikke, om jeg får brug for det, men det 
her er jo en god måde at springe ud i det på, 
fordi vi alle er lidt usikre på, hvordan man gør. 
Det er trygt, konstaterer hun og får en ”godt gå-
et-krammer” af en kammerat.

Hun er på holdet, fordi hun så det som en op-
lagt mulighed at få nogle kompetencer pudset 
af,	inden	hun	næste	år	flytter	hjemmefra.	Aller-
mest glæder hun sig til at lære mere om øko-
nomi og budgetter.
- Det er da relevant at lære at klare sig selv, så 
hvorfor ikke udnytte, at vi kan blive rustet i den 
retning på et højskoleophold?

Læs den fulde artikel her:
https://viborg-folkeblad.dk/artikel/h%C3%B8jskoleele-
ver-undervises-i-alt-det-min-far-ikke-l%C3%A6rte-mig
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af: Morten Gram, interview med underviser Astrid Moustsen

1. FORTÆL KORT HVAD FAGET 
KKS GÅR UD PÅ?

I faget “Køn, krop og seksualitet” bliver 
vi klogere på vores kultur om kroppen, 
kønnene og seksualiteten. Vi undersøger 
internationale fænomener, diskuterer pro-
vokerende musikvideoer og analyserer vo-
vede	 reklamer	samt	debatterer	og	 reflek-
terer over, hvad krop, køn og seksualitet er, 
både i et bredt perspektiv, og set fra vores 
eget synspunkt. I faget bliver vi klogere på 
os selv, hinanden og krops-, køns- og sek-
sualitetskulturen omkring os.

3. HVAD SKAL MAN SOM ELEV 
HAVE UD AF FAGET KKS?
Som elev håber jeg, at faget har bidraget 
til en øget selvforståelse og indblik i egen 
krop og tankebaner, samt givet indblik og 
udblik i køn, krop og seksualitet nationalt 
og internationalt. Jeg håber, der er vakt en 
nysgerrighed på vores samfund omkring 
os, og hvordan man selv agerer og reage-
rer i en vild tid. 

4. HVAD ER DU OPTAGET AF 
SOM UNDERVISER I FAGET?
Jeg er optaget af at vække nysgerrighed på verden omkring os og forskellighederne, der ikke nødvendigvis er så distanceskab- ende som først antaget. Jeg er optaget af at skabe et trygt rum, hvor eleverne tør være modige og ærlige, så vi lærer noget af hinandens erfaringer, oplevelser og me-ninger. 

Jeg er optaget af at skabe et rum, hvor folk anerkender hinanden og kan diskutere re-spektfuldt. Derudover går jeg op i, at ele-verne	finder	en	tryghed	og	selvtillid	i	egen	krop – det er nemlig nogle ret seje, stærke og skønne unge mennesker, der går på Vi-borg IH. 

2. HVILKE EMNER KOMMER I 

OMKRING I UNDERVISNIN-

GEN?

I denne periode skal vi blandt andet be-

skæftige	os	med	køn;	det	biologiske	køn,	

kønsidentiteten og kønsudtrykket. Vi skal 

omkring porno, kærlighed, maskulinitet, 

kærestesorger, kønsbehåring, ansigtstato-

veringer,	abortlovgivning	i	USA,	kønsskifte	

i Danmark, tørklædeafbrænding i Iran, 

crop-toppe i folkeskolen og Helle Thor-

nings lyserøde, nedringende kjole. 

8 SPØRGSMÅL TIL ASTRID 
UNDERVISER I NYT FAG, 

*KØN, KROP & SEKSULITET

*Forkortet til KKS
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6. HVORFOR VÆLGER ELEVER-
NE FAGET KKS?
Emnerne køn, krop og seksualitet er me-get ”oppe i tiden”, hvilket skaber en natur-lig interesse for faget. Det er et fag, der skil-ler sig lidt ud fra mængden, og indeholder nogle vildt spændende og vedkommende emner for unge i dag. 

5. HVORDAN KAN EN UNDER-
VISNINGSTIME I KKS SE UD?

Et undervisningsmodul har typisk et over-
ordnet tema. Et eksempel kan være ”Ret, 
lov og krop”. Her undersøger vi iranske 
kvinders oprør mod præstestyret gennem 
tørklædeafbrænding og hårklipning. Vi 
kigger på den amerikanske abortlovgiv-
ning og de grønlandske kvinder, der frigør 
sig fra koloniseringen gennem ansigtsta-
toveringer. 
Eleverne bliver klogere på forskellige lov- 
og retssystemer, der adskiller sig meget fra 
de danske, og vi bliver klogere på, hvordan 
kroppen kan bruges til at tage magten til-
bage. 
Som afslutning skal eleverne selv prøve at 
lave hånd- og ansigtstatoveringer og for-
holde sig til kropsudtrykket. 
Et andet tema kunne være, hvordan krop 
og køn bliver portrætteret i dansk rapmu-
sik gennem fx Suspekt og Tessas tekstuni-
vers, og et tredje tema kunne være Krops-
positivisme eller Kærlighed.

Timerne består hovedsageligt af oplæg, 
diskussion	 og	 refleksion	 i	 grupper	 samt	
debatter, som vi krydrer med TV-klip, pod-
cast, billeder, musik og videoer. 

7. HVAD HAR DEN STØRSTE 

UDFORDRING VÆRET I AT 

SKULLE UNDERVISE I KKS?

Den største udfordring har helt klart væ-

ret at dykke ind i emner, hvor man nemt 

kan komme til at støde nogen. Køn, krop 

og seksualitet er sprængfarlige emner, og 

vi er alle sammen ved at lære områdernes 

lingvistik. Derfor italesætter jeg altid i før-

ste time, at vi alle sammen kommer til at 

begå sproglige fejl, og at der højst sand-

synligt ikke ligger en stødende tanke bag 

– men, at vi alle sammen gør vores bedste, 

og kun ved at begå fejl, lærer vi også.  

8. HVAD ER DET BEDSTE VED AT HAVE FAGET KKS?
Det bedste ved Køn, krop og seksualitet er helt sikkert den dynamik, der er mellem eleverne.	De	udfordrer	hinanden,	reflekte-rer sammen, undrer sig sammen og griner sammen. Eleverne er super modige og de-ler	ofte	personlige	historier,	hvilket	de	an-dre	elever	griber	så	flot	og	anerkendende.	Alle bliver klogere på sig selv og hinanden gennem ærlighed og nysgerrighed. 
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Norge EF22Norge EF22 

Adventure Race EF22Adventure Race EF22- 

SET OG SKET 2022SET OG SKET 2022

Halloween hygge  EF22Halloween hygge  EF22

Amerikansk fodbold EF22Amerikansk fodbold EF22

Halloween hygge EF22Halloween hygge EF22

Padel EF22Padel EF22 Golf EF22Golf EF22 

Adventure Race EF22Adventure Race EF22 

Frankrig EF22Frankrig EF22 Frankrig EF22Frankrig EF22 
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7. jan   Højskolestart 
25. feb   Vinterstævne
2. mar   syng, spis og snak
28. apr  Generalforsamling,  
   Netværket - viborg ih
28.-30. apr  Elevmøde 
12.-14. maj  VE gi’r igen 
8. jun    syng, spis og snak
9. jul    Familiehøjskole, uge 28
16. jul   Familiehøjskole, uge 29 
23. jul  MTB, UGE 30
23. jul  HAVkajak, uge 30
23. jul  Centre oF movement, uge 30 
9.  aug   Højskolestart
2.-3. sep  Jubilarmøde
5. sep    syng, spis og snak
6.-8. okt  Recall
30. nov   syng, spis og snak
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