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“... Som tidligere elev er 
der i dag, i højere grad 
end nogensinde før, 
mu-lighed for at følge 
med i gøren og laden på 

Så er det her - det allersidste årsskrift, som 
bliver udsendt på papir fra 
Gymnastik- og Idrætshøjskolen Viborg. 

Den lille folder, som hvert år kommer ind ad 
brevsprækken og minder de tidligere højskoleelever 
om, at der fortsat er masser af aktivitet i det lille, 
lukkede univers på Vinkelvej 32, skal digitaliseres.
Beslutningen har været længe undervejs, for det er 
aldrig nemt at afslutte en tradition. 
Højskolen og Elevforeningen er dog blevet enige om, 
at tiden er løbet fra det trykte årsskrift. Som tidligere 
elev er der i dag, i højere grad end nogensinde før, 
mulighed for at følge med i gøren og laden på GIV.  
 
Skolens hjemmeside og sociale medier som Face-
book, Instagram og Snapchat gør det muligt at få 

billeder og videoer, nærmest direkte, fra de daglige 
aktiviteter og de vilde arrangementer. Det giver 
mulighed for følge dagligdagen og mindes de tider 
og det fællesskab, man selv oplevede på højskolen.
 

Årsskriftet kan noget andet. Heri er der plads til en 
klumme fra forstanderen, opdatering på de store 
projekter, samt overvejelser og visioner om stort og 
småt fra skolens undervisere. Det er derfor, årsskriftet 
ikke bliver afskaffet men fortsat skal leve videre,  
selvom det bliver i ”computer-form”. 

Hvis man hører til dem, som foretrækker at læse 
på papir fremfor en skærm, er der da også fortsat 
mulighed for at få fingrene i en papirudgave. 
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Er DU stadig vild 
med friluftsliv, 
gymnastik, klat-
ring, kanosej-
lads, pløkud-
fordring og 
hygge med høj- 
skolevenner 
- kort sagt: GIV?
Udbyttet af medlemskabet
Som medlem af Elevforeningen 
får du:

  Invitation til det forrygende  
    Elevmøde den 5. - 7. maj       
    2017 

   Ret til at tilmelde dit gym-       
     nastikhold til Vintestævnet. 
 

   Adgang til elektronisk        
     udgave af Årsskriftet. 

   Mulighed, for at deltage i et    
      hav af VE’s arrangementer 
      til uhørt lave priser:          
      GIV ReCall, Vinterstævne,         
      Elevmøde etc.

Sammen med dette - sidste 
trykte - Årsskrift, modtager du 
en kontingentopkrævning for 
medlemskab i 2017.
Sidste rettidige indbetaling 
af kontingentet for 2017 er  
den 21. november  2016 –  
herefter koster det kr. 50 ekstra. 

Læs mere om elevforeningen her: 
https://giv.dk/om-os/efter-giv/

Vi forsøger hele tiden at vedligehol-
de adressekartoteket - derfor er det 
vigtigt at du sender en mail til sko-
len, hvis du flytter adresse.

Er du i tvivl, så kontakt  os på 
mail: info@giv.dk
tlf. 86 67 20 11

Traditionen tro, vil  Vintestævnet 
2017 løbe af stablen lørdag den 
25. februar 2017. 

Du kan følge med på vores hjem-
meside. 
Sidste frist for tilmelding af hold 
bliver den 24. november 2016

Der er stor rift om pladserne, 
så skriv dig bag øret, at du skal 
huske at tilmelde dit hold hur-

tigst muligt - der er åbnet for til-
melding. 
Vi opretter venteliste hvis det bliv-
er nødvendigt.

For at kunne deltage med dit 
hold, SKAL du som tidligere elev 
være medlem af Elevforeningen.

Vi glæder os meget til at se dig og 
dit hold!

VINTERSTÆVNE  2017

KONTINGENT 2017



Der er - stadig - krig i Syrien , Indlandsisen smelter, 
havene er ved at blive fyldt med plastik, millionvis 
af mennesker sulter og lever elendigt, vi kan risikere 
at Trump bliver præsident i USA og - som vel egent-
lig altid – er verden af lave. 
Uanset alt dette, findes der et lille sted højt oppe 
mod nord, hvor der holdes stand og modet  
holdes oppe. Ikke en lille “Galler-landsby”, som i 
Asterix, men på en skole på en bakketop øst for 
Søndersø i Viborg. 

Med Steffen Brandts ord: 
Uret tikker
Hjertet banker
Hele verden fra forstanden
Gør dog noget
Løb for livet
Brug dog tiden
Elsk hinanden 
Gør dog noget 

Og man skulle tro han selv har været her på GIV. 
Her får I, i brudstykker, en række billeder fra vores 
verden – hvor vi gør noget, selv om vi arbejder i en 
kaotisk verden.

Efterårsholdet er i fuld gang – et hold som er gode til 
at tage sig af hinanden. Fra stilheden i spisesalen den 
første aften, via introuge og frankrigstur, til hygge- 
stemning hver aften i samme spisesal. En ny brug af 
spisesalen, som har udviklet sig over de sidste hold. 
Der spilles kort, brætspil og snakkes. Dermed er der 
et sted at møde fælleskabet hver aften, hvis man vil. 
Om frankrigsturen skal lige nævnes, at den slet 
ikke kunne stå mål med sidste års tur – altså hvad 
mængden af vand angår. Der var masser af solskin 
og varme – også på hjemturen hvor Airconditionen 
på bussen var gået i stykker. Men igen en super tur 

til Frankrig med masser af indtryk af både natur og 
kultur i dette skønne land.

Det fantastiske forårshold vi havde – fyldt elevhold, 
garder/HTX gang, temauger med sæbekassebiler 
og Streetfestival, klassiske kalendere og ikke mindst 
ølbowling – blev rundet af på fineste vis af Josh, 
en australsk elev, som på eget initiativ havde fun-
det herop ”from the world downunder”. Læs hans 
båltale fra midsommerfesten andet steds i dette 
skrift.

I skrivende stund diskuteres der filosofi på 
lærerværelset, og muligheden for at omsætte det 
til en brugbar morgensamling. Udsprunget af, at 
underviserne til stadighed arbejder videre med ud-
dannelse og efteruddannelse. Livet på GIV og ikke 
mindst på lærerværelset er vidt favnende – i næste 
sekund kommer en kollega ind og forvandler den 
dybe filosoferen til en snak, som hører hjemme 
i omklædningen efter en god gang bold – fra Pla-
ton, Heidegger og Hegel til Bock, Ulriksen og Chris-
tensen. Og så blev det vist tid til en kop kaffe!

Vi har haft både et brag af en Elevfest i maj og et 
Jubilarmøde i september. Fællestræk er gensyns-
glæde, flotte rammer, dejlig mad, fadøl og “Jungle 
Boogie Band”.
Til Jubilarmødet var der en håndfuld superjubilarer, 
både fra det første hold for 65 år siden, og årene lige 
efter.  Stor tak til jer fordi I kom og viste os, at 30 års 
Jubilarerne endnu ikke er nået halvejs i deres jubi-
larmøder. Det er vildt !! 
Der var bestemt noget at komme efter. Det er 
kvalitet der bliver leveret. For eksempel fik vi  
stjerneskud til forret. Fiskene var friske, hjembragt 
fra Vesterhavet samme morgen, og anrettet på 400 
tallerkener. DET ER VORES KØKKEN!... og det var 

ÅRETS GANG
af: Johnnie Bøtker Laursen



bare forretten - tag lige den! 
Slowfood – og GIV - når det er bedst...

Som altid, i de seneste 65 år, er vores basis en stor 
gruppe af danske elever, som kommer for at ud-
vikle sig, dyrke idræt og derigennem kunne gå ud 
i verden herfra, for at være med til at gøre den til et 
bedre sted at være. Som idrætsledere og trænere, 
som igangsættere af initiativer fra Skjern til Nørre-
bro og ved at tage den opgave på sig, som det er at 
give sin halve arm for sagen. 
Men deres højskoleophold krydres med, og ud-
vikles gennem, mødet med de af vores elever, som 
undervejs i forløbet prøver at forberede sig til et liv 
ved politiet eller specialstyrkerne i forsvaret. PAS 
eleverne har vi efterhånden haft så mange af, at de 
i fremtidens tv-serier og  programmer om politiet 
må træde ind i stuerne hos os alle. Og de skal være 
velkomne – vi er stolte af jer!

Det er vi også af vores KIS elever. Det er Kultur-, 
Idræt- og Sprogelever, som alle ønsker sig at blive 
en del af det danske samfund. Her er højskolen 
som skabt til opgaven. Her er det væsentligste  mø-

det mellem danskere og dem der ønsker at blive 
det. Et møde som involverer alle aspekter af livet: 
fra mad og festkultur til idræt og kropskultur, om-
gangstone, humor og respekt for andre individer 
og deres holdninger. Det er her forudsætningerne 
for at kunne integreres opstår, og ikke mindst viden 
om hvad det vil sige. I foråret havde vi 15 og her i 
efteråret har vi 5 KIS elever. 
Men nemt er det ikke – heller ikke for underviserne. 
Her er et konkret eksempel fra starten i januar.
15 KIS elever står sammen med 10 internationale 
og 90 danske elever den anden aften på forårs- 
holdet – det er tid til “walk and talk”. Vi mødes ved  
hovedindgangen. Men hvordan hulen forklarer 
man unge mænd, der er flygtet fra krig og elen-
dighed fra Syrien og Eritrea, hvad ideen er med 
at gå en tur rundt om en sø i frost og mørke ? Ikke 
mindst taget i betragtning af, at kun én taler lidt  
engelsk og få en anelse dansk. Det gik og vi gik – 
men nemt er det ikke.

I sidste “Årets gang” skrev jeg, at vi var ved at  
styrke vores kontakter til Brasilien. Det er lykkedes 
og vi har nu 5 brasilianske elever sammen med 

Fortsættelse næste side...

Fortsættes næste side...



Fortsættelse af Årets gang

en amerikaner, to argentinere og en ghaneser.  
Vores internationale elever er ind imellem kede 
af, ikke at kunne forstå alt, når en stor del af vores 
kommunikation er på dansk – selv om vi anstrenger 
os for at oversætte og huske at der også skal kom-
munikeres på engelsk. Men vi holder ved at hoved-
sproget er dansk – også selv om næsten alle unge 
danske i dag snakker fint engelsk. Det går dog til-
syneladende helt fint med kommunikationen til 
festerne – der er danske drenge, som måske ender 
med en brasiliansk svigermor :-)

Det har været sommer – måske ikke den bedste ve-
jrmæssigt set, men en lang en af slagsen. 
En sommer med fyldte kurser og masser af arbejde. 
To Familiehøjskoler og uge 30 med Dans og gym-
nastik, Havkajak og MTB, som kun kan lykkes med 
en kæmpe indsats af medarbejdere og ikke mindst 
en stor håndfuld tidligere elever. Efter disse uger, 
sender vi en flok glade GIV ambassadører ud i det 
ganske danske land. 

Bag al denne uro, dette vedvarende pulserende  
højskoleliv er der en række faktorer, som er  
uundværlige for at skabe denne ramme. 

Tak til alle jer gode kolleger i lærergruppen, køkken, 
rengøring, pedelleri, administration og PR virksom-
hed. 

Tak til elevforening, skolekreds og skolens besty-
relse for at være med til, at denne lille skole på 
bakketoppen øst for Søndersø i Viborg, stadig er 
lige så vital og frisk som for 65 år siden. 

Og som jeg indledte med Stefen Brandt slutter jeg 
med hans ord:  

Kys det nu, det satans liv
grib det, fang det før det er forbi

#GIVlivet



Fortsættes næste side...

MØD JOSHUA HAN

“....Vi har lært så meget, og at vi 
er vokset og vi har udviklet 
os i 6 måneder. Vi kan godt 
forstå betydningen af høj- 
skolen og hvorfor den er så 
vigtig”

Joshua Han kommer fra Austra- 
lien og er 25 år. Han var elev på 
GIV i foråret 2016, og var det ikke 
grundet økonomi, ville han gerne 
fortsætte i efteråret også.

Joshua er et godt eksempel på 
integration. Inden han kom til 
Danmark, kunne han ikke et ord 
dansk, men han ville lære det. 

Han lærte sig dansk på både skrift og i tale, under sit 
ophold på højskolen, så han kunne kommunikere 
med hans nye danske venner.

Han skrev og afholdt årets båltale til Sct. Hans. 
Læs den uredigerede båltale her - en  meget velfor-
muleret tale, med et smittende og positivt livssyn.

Båltale af Joshua Han
Vi befinder os på årets længste dag. Da vi startede 
her på højskolen, var dagene korte og vejret koldt. 
Som tiden gik, blev vejret varmere og varmere og vi 
kom tættere på hinanden.

Siden den første uge, har vi gjort så meget sammen. 
Vi har trænet sammen, leget sammen, spist meget 
god mad sammen, sunget sammen, rejst sammen 
og alt muligt andet.

I vores tid her på højskolen, fik vi mange forskellige 
udfordringer. Vi er blevet udfordret, bl. a. i 1000 km 
challenge og i alle vores idrætsfag. 
Vi blev udfordret i Italien på skituren, da vi var til-
meldt en workshop på en blå piste, og Thue tog os 
med til en sort piste...

Vi er også blevet udfordret til at være kreative på 
den ene eller anden måde i projekterne og kunst, 
og vi er blevet udfordret til at tænke på samfundet 
og hvordan vi kan være drivkræfter bag forandring i 
verden.

Vi kan godt se, at vi har lært så meget, at vi er vok-
set og har udviklet os i 6 måneder. Vi kan godt forstå 
betydningen af højskolen og hvorfor den er så vig-
tig. Men det er alligevel svært at forklare og svært at 
finde de rigtige ord. Hvis man tænker på en anden 
form for uddannelse, for eksempel, universiteter eller 
tekniske skoler, er det nemt at forklare deres plads i 
samfundet.

Det er svært at sige, hvad det er, vi lærer på højskolen, 
fordi vi lærer så meget og vi lærer alle mulige forskel-
lige ting. På universiteter og tekniske skoler er der 
eksamener og særlige læringsmål. Hensigten med 
eksamener er at sammenligne studenterne med  
hinanden. Hvad man kan lære af denne form for ud-
dannelse er derfor begrænset.

Læringen på højskolen er ikke begrænset på denne 
måde. Det er derfor, at vi lærer meget. Vi lærer også 
mange ting, vi ikke forventer at lære. Vi har ingen ek-
samener fordi alle har sine egne mål.



Jeg har lige sagt, at vi er blevet udfordret meget på 
GIV, men GIV er også et sted, hvor man kan turde ud-
fordre sig selv. Og det gør man tit. Jeg tror, at vi alle 
har gjort det på GIV. 
Vi har prøvet det som vi aldrig har prøvet før, og det 
vi er bange for. For eksempel MTB, at synge i kor, kla-
tring, at deltage i opvisninger, at hoppe i vandet fra 
3 m. Det var faktisk en udfordring til mig, at skrive og 
holde den her tale på dansk. 

Så, er det klart, at vores oplevelser her på GIV er ble-
vet en stor del af vores selvudvikling. Og denne er 
vigtig, fordi som mennesker, er vi alle forskellige. Og 
vi er alle på vores egne veje. 
Men som mennesker, er vi også sociale. På GIV, har 
vi lært at arbejde sammen. Men lige så vigtigt som  
samarbejde er fællesskab og venskab. Vi laver fæl-
lesskaber og venskaber når vi deltager i fællesakti- 
viteter, når vi leger, når vi laver mad på bål sammen, 
når vi deltager i HTX olympics, når vi laver tømmer-
flåde og hygger os på søen, når vi ser film i TV stuen, 
når vi skal i byen fredag aften, til Crazy Daisy eller et 
eller andet sted, hvor man kan købe øl og danse, når 
vi spiller Partners eller Settles.

Jeg synes, at I er heldige her i Danmark, fordi I har 
højskoler, og disse højskoler afspejler nogle af de 
danske samfundsværdier. Jeg har prøvet at for-
klare mine venner, hvad en dansk folkehøjskole er 
og hvad jeg laver her, men de troede ikke, hvad jeg 
sagde.

I de sidste 6 måneder i Danmark har jeg prøvet så 
meget, jeg aldrig har prøvet før. Jeg har lært meget 

om jeres kultur og traditioner. Jeg synes, at det altid 
er interessant og hyggeligt, men jeg kan godt sige, at 
det er svært at vaske kanel ud af ørerne!

Jeg har også lært meget dansk. Folk spørger mig, 
hvorfor jeg gerne vil lære dansk. Jeg har ikke brug 
for at snakke dansk i Australien eller overalt i verden 
udover Danmark. 

Jeg siger, at det er for sjov. Men det er også fordi jeg 
har så mange venner i Danmark nu, og jeg vil gerne 
snakke med jer på jeres sprog. Selvfølglig, kunne vi 
snakke på engelsk, og det gør vi tit. But it’s boring if 
we only ever speak in English.

Jeg har faktisk besøgt mange lande, (næsten 20) og 
jeg har boet i 4 forskellige lande. Det er altid svært, at 
sige farvel, og det skal vi gøre snart. Men jeg er rigtig 
glad for, at jeg har mange venner her i Danmark nu.

Om lidt, skal vi “enter the real world”. I skal se, at vi 
har det meget nemt her. Men husk alt, hvad i har 
lært på GIV. Husk at I har mange venner over hele 
Danmark og over hele verden. Og husk altid, at GIV 
gas!

Joshua Han :-)

“JEG SYNES, AT I ER HEL- 
DIGE HER I DANMARK, FORDI 
I HAR HØJSKOLER, OG DIS-
SE HØJSKOLER AFSPEJLER 
NOGLE AF DE DANSKE SAM-
FUNDSVÆRDIER ”.

Fortsættelse af Joshuas båltale...



KIS ELEVER
Baggrund
Billeder af mennesker på flugt i gummibåde over 
Middelhavet, gemt i lastbiler og på vandring langs de 
sønderjyske motorveje, fyldte alle steder i efteråret 
2015. Også i debatten på GIV med spørgsmål som: 
”Hvad kan vi bidrage med?”, ”Tager vi vores del af 
ansvaret?” og ”Kan vi arbejde med medborgerskab, 
samfundets sammenhængskraft og menneskelig 
respekt, uden at tage del i den store udfordring, de 
massive flygtningestrømme afføder?” Samtidig er 
der på højskolen også bred enighed om, at sport og 
idræt netop rummer det fantastiske element, at det 
kan bringe folk sammen uanset kulturelle, politiske, 
religiøse og sproglige forskelligheder. 

Der blev derfor rettet henvendelse til kommunen 
om, at GIV gerne ville søsætte et samarbejde om 
et højskoleophold for en mindre gruppe flygtninge, 
sammen med vores almindelige højskoleophold. 
Det betød at 15 elever startede på vores KIS-hold 
(Kultur, Idræt og Sprog). 
Holdet blev sammensat af udvalgte elever fra 
sprogskolen i Viborg, som alle havde besøgt højsko-
len og var interesserede i idræt. 
Fem elever fra Syrien og 10 elever fra Eritrea. Grup-
pen blev fordelt på de forskellige idrætshold, og ele-
verne havde sprogundervisning med to sproglærer 
fra Viborg Kommune, Maiken og Niels.

Morgenstund har guld i mund
I samarbejde med sproglærer Maiken Bonnevie hav-
de jeg til opgave at undervise KIS-klassen i dansk 3 
gange om ugen. 15 flygtninge, som havde fået chan-
cen for at indgå i Idrætshøjskolen på lige fod med de 
danske højskoleelever. I marts 2016 ville de fortælle 
deres historier til morgensang. 
Af Niels Norman Brygger

Jeg kører op ad bakken til Idrætshøjskolen og be-
gynder at grine, da sangen:” Jeg kigger på fugle” 
spilles i radioen. Det er vores sang. Kis-eleverne  
elsker den. Jeg blændes i bakspejlet af solen, der 
står op og kigger ned på de 50 hæfter, som vi har 
lavet til morgensangen. På forsiden står 15 unge 
mænd med store smil og holder om hinandens 
skuldre med skolen i baggrunden. 

Jeg er stolt af, hvad de har skrevet deri, men jeg er 
meget nervøs. Jeg sagtner farten, da jeg ser Azad 
og Khaled stå ved indgangen. Jeg tager hæfterne 
og hopper ud af bilen. ”Velkommen”, råber de som 
altid. Jeg går hen til dem. Azad giver mig hånden 
og vi udveksler et godmorgen, og Khaled giver 
også hånd, og vi slår skuldrene mod hinanden. ”Er 
I klar?”, spørger jeg smilende og forsøger at virke 
cool. ”Vi er altid klar”, griner Khaled og tager hæfter-
ne ud af min hånd. Han studerer hurtigt hæftet og 
gransker siden om sig selv.

af: Hans Hvelplund

Fortsættes næste side...



Han læser sagte;” Asmara, Eritrea, skrædder, fod-
bold, kæreste”… ”Er du tilfreds,” spørger jeg, og han 
nikker.  Han stopper ved en side om flugten fra Erit-
rea, og hans øjne bliver våde. Azad er også godt i 
gang med hæftet; ”Syrien, tjener, fodbold, single…”. 

Vi går ind, og flere KIS-elever omringer os og vil se 
hæftet. Yohannes med de store hænder og de flotte 
krøller, der omkranser hans ansigt som en mikro-
fon, viser mig sit manuskript og spørger til et ord; 
”fængsel”, siger jeg, og han gentager. Jeg synker en 
klump. Jeg ved, han har øvet sig hele natten... 

Khaled og Maiken står og deler hæftet ud til de 
danske elever. De sætter sig og Azad går op til taler-
stolen. ”Godmorgen”, siger han. Og i kor lyder der 
et godmorgen fra salen. ”Vi vil gerne synge syriske 
og eritreanske sange for jer i dag og fortælle om 
vores historier”. Han kigger ikke på manuskriptet. 
Jeg nikker til de syriske kursister, der går op til Azad, 
og de synger en smuk sang på arabisk. De ranker 
sig og står med brystet skudt frem, mens de kigger 
koncentreret på hinanden og synger det bedste, de 
har lært. Salen bryder ud i klapsalver, og syrerne 
går ned med røde kinder. Maiken og jeg ”high-fiver” 
dem. 

Flugten fra fængsel og diktatur
Historierne lægger sig som en tung dyne over sa-
len, der sidder som forstenet. Som lærer er jeg stolt 
over deres præstationer, men det gibber i mig, da 
Yohannes rejser sig og går op. 
Da han står med manuskriptet og begynder at 
læse, begynder jeg at blinke voldsomt med øjnene 
og gnider dem, som om jeg ikke har fået den sidst 
søvn ud af øjnene. ”Jeg sad i fængsel i halvandet år. 
De slog mig og…”. Jeg kender teksten og forsøger 
at tænke på noget andet. Hans smerte borer sig ind 
i min hjerne. ”Jeg flygtede gennem ørkenen med 
min søster, men hun blev syg, så jeg måtte gå til-
bage med hende”. Jeg ser mig selv i den afrikanske 
ørken med min syge søster, men skubber det væk.  
Jeg kigger rundt i salen. Der er vist andre, der lige 
har set det samme, tænker jeg. ”Nu er jeg glad - jeg 
vil gerne være buschauffør lige som min far”, slutter 
Yohannes og går ned fra talerstolen. Klapsalverne 
runger i salen, mens de eritreanske kursister går op 
og synger sange fyldt af tro, håb og kærlighed. 

Nye historier skal skrives
Jeg går op på talerstolen. ”Nu kender I deres histori-
er. Disse unge mænd er ved at skrive en ny historie, 
og de vil bare gerne have et godt liv igen. Jeg håber, 
I vil hjælpe dem på vej - ha’ en god dag.”
Jeg går ned til Maiken og giver hende et knus. En 
lærer slår os på skulderen; ”Puha, jeg vidste ikke det 
med Eritrea”. Vi smiler og går med ud. 
Yonas fra Eritrea og palæstinenseren Moatasem 
står smilende uden for. ”Tak”, siger de i kor. ”Hvad 
skal I nu?”, spørger jeg. Yonas lyser op. ”Svømning”. 
”Fedt,” siger jeg, ”du er jo god nu - du tog livredder-
prøven, ikke?”. ”ja, vi ses ”, svarer han og går over 
med svømmehallen. Jeg vinker til flere KIS-elever 
på vej til time og råber; ”tak for i dag”. ”I lige måde – 
vi ses”, runger det ud over parkeringspladsen.  

Solen står over kontorbygningen. Jeg misser med 
øjnene og kan dufte og mærke forårets komme.

Robiel Fish fra Eritrea
Da jeg fik at vide at jeg skulle
starte på GIV, forestillede jeg mig, 
at alt ville blive sjovt og lærerigt 
for mig. At jeg ville lære en masse 
nye ting fra danskerne. Og sådan 
blev det. Jeg lærte, at jeg må 
møde til tiden. At være præcis til 
tiden er ekstremt vigtigt. Jeg har 
også lært så mange nye ord, som 
jeg ikke kunne før. 

Jeg har været i Danmark i et år, og at komme til GIV 
har givet udbytte og mange fordele. Jeg har mødt 
mange forskellige mennesker, elever og lærere. Jeg 
har oplevet hvordan det danske folk opfører sig og 
hvordan kulturen er. 
Det hårdeste var sproget, misforståelserne blandt 
os og de andre elever. Og årsagen var, at vi ikke 
vidste så meget hverken om hvordan sproget eller 
kulturen er. Det næst hårdeste var 1000 km udfor-
dringen - et race over tre dage. 
Mine ønsker for fremtiden er lige nu, at jeg fortsæt-
ter med at lære sproget på sprogskolen i Viborg. Min 
drøm er at få kørekort og komme til at køre lastbil. 

Fortsættelse af KIS elever...



Azad O. Alush fra Syrien
Det var svært at starte på GIV, 
men det var godt at bo på væ-
relse med en dansk elev. Jeg har 
lært så meget forskelligt idræt 
- kajak, adventure, fodbold, vol-
ley, klatring og dans. Det bedste 
ved at komme på GIV var at få en 
masse idræt. Jeg har også lært 
om danskere og dansk kultur. 

Hvordan man snakker med danskere og hvordan 
man kommer i kontakt med danskere. Det er meget 
anderledes, end hvordan man henvender sig til en 
syrer. At være på en skole eller at arbejde er godt for 
at komme i kontakt med danskere. 
Jeg har udviklet mig meget på det halve år, men jeg 
er kommet bagud med at skrive på dansk. 
Min bedste oplevelse på GIV var kajak med Johnnie 
og Henrik. 

Adventure var svært fordi jeg ryger...

Men det sværeste var at komme op om morgenen. 
Jeg kom for sent i seng om aftenen, fordi jeg snak-
kede eller skrev med min familie og efterfølgende lå 
og tænkte en masse ting, så jeg ikke kunne falde i 
søvn. Det problem har jeg ikke nu. Nu er jeg i sprog-
skolen tre formiddage om ugen, og ved siden af ar-
bejder jeg rigtig meget på et pizzeria i Viborg. Så når 
jeg kommer i seng om aftenen er jeg så træt, at jeg 
falder i søvn med det samme. 

Mine drømme for fremtiden er at jeg skal blive så 
god til dansk, at jeg kan tage en uddannelse. Jeg 
ved endnu ikke hvad det skal være. Måske pæda-
gog, så jeg kan få et godt job. Jeg vil gerne hjælpe 
børn, syge og gamle mennesker. Og så drømmer 
jeg om, at jeg om fem, eller måske ti år, kan få min  
familie at se igen. 



NY VISUEL IDENTITET

Undersøgelser viser, 
at folk husker kun 
10 procent af det 
de hører og 20  
procent af, hvad de 
læser. Men hele 80 
procent af hvad de 
modtager visuelt!

Kilde: Psykolog Jerome Bruner

Ny visuel identitet i tråd med tidens 
trend! 

Et år med fokus på GIV’s visuelle identitet. 
I 15/16 fik vi implementeret nye hjemmesider til 
gymcollege.dk, givhuset.dk og giv.dk. 

Vi fik et nyt flot og strømlinet logo. Vores navn 
Gymnastik- og idrætshøjskolen Viborg, kom til 
overvejelse, fordi vi i dag har et meget bredere 
program med mange muligheder, ud over gym-
nastikkken.  Derfor skal vi passe på, at vi ikke af-
skærmer os fra potentielle højskoleelever, som 
ikke er så interesserede i gymnastik og derved 
vil ”surfe” videre til en anden højskole, i deres 
søgen på Google.
Alene på den baggrund er der rejst spørgsmål

om, hvorvidt navnet Gymnastik- og idrætshøj- 
skolen Viborg, er en fordel eller en ulempe for 
os i vores online markedsføring. 
Bestyrelsen har nu besluttet, at vi bibeholder 
navnet, dog benytter vi den kortere udgave: 
”Idrætshøjskolen Viborg”, når det gavner vores 
online markedsførring.

Der blev afholdt den helt store fotodag og 
med hjælp fra eleverne fra efteråret 2015 blev 
det til rigtig mange gode billeder - både af 
skolens faciliteter, men også af dagligdagen 
og det sociale liv.

AMBITIONER
Vi vil styrke vores kommunikation og brand
Vi vil ensrette og forenkle kommunikationen
Vi vil gøre kommunikationen mere nærværende og troværdig
Vi vil opdatere den visuelle identitet
Vi vil styrke den digitale tilstedeværelse
Vi vil mobilisere de gamle elever som ambassadører
Vi vil fremhæve faciliteterne og tydeliggøre deres værdier

MÅL
Vi vil øge antallet af nye elever
Vi vil styrke den generelle kommunikation
Vi vil have flere bookninger af rundvisninger

Af: Sidsel Nordby



Antallet af unge mennesker, der tager på høj-
skole hvert år er støt stigende. Tilbuddene er 
mange på de forskellige skoler. Kunst, littera-
tur, sport, gymnastik og kreativitet er nogle 
af eksemplerne. Men én ting er fælles for alle 
landets højskoler - det sociale!

”Der er 120 mennesker, man ikke kender. Så 
man går ind med en attitude, der gør, at man 
skal lære så mange som muligt at kende på det 
halve år. Det gør man ikke nødvendigvis andre 
steder, så rent socialt sker der noget specielt 
på højskolen,” siger 26-årige Filip Yang Fisker, 
tidligere elev på GIV. 

Skruer han kalenderen fem et halvt år tilbage, 
var han i begyndelsen af sit halve års højskole-
ophold på GIV. I dag er ”blindtarmen”, værelse 
101 og højskolemad vekslet med lægestudie, 
lejlighed i Aarhus og en karriere som profes- 
sionel crossfit-atlet. 
Trods status som en af landets bedste dyrke-
re af det hyperpopulære crossfit, var det ikke 
Kirkens Rough’n tough, dagligdagen på GIV 
bestod af, for den knap to meter høje ”herre-
brede” fyr. 

”Jeg havde simpelthen savnet at lave gymna-
stik, som jeg gjorde tidligere i mit liv. Mulighe-
derne for at komme til det var Ollerup og GIV, 
og der var GIV bare lidt mindre rendyrket gym-
nastik. Der var simpelthen plads til mere, og 

det passede mig godt,” fortæller han. 

Social gevinst
Flere forskningsprojekter har gennem tiden 
dokumenteret de sociale effekter, som et høj-
skoleophold kan have - mindre ensomhed, 
flere sociale kompetencer og bedre evner til at 
håndtere forventningspres. 

Alle kan blive enige om, at det at gå på højsko-
le kræver, at man giver noget af sig selv til det 
sociale fællesskab. De fleste vil nok også bakke 
op om, at man til gengæld får tifoldigt igen den 
anden vej. 
Sådan var det også for Filip Yang Fisker.  

”På højskolen snakkede jeg med mennesker, 
som jeg måske ellers ikke lige ville være kom-
met til at snakke med, hvis det havde været 
uden for højskolen, fordi stemningen bare er 
anderledes,” siger han og fortsætter: 
”Jeg kan huske sådan nogle dage, hvor jeg 
kom hjem fra en sportsaktivitet, og der så sid-
der fem gutter på mit værelse, fordi det var det 
mest afsides værelse, der var.  Det sindssyge, 
men også utrolig dejlige a-menneske, jeg bo-
ede med, som sørgede for, at jeg kom op hver 
morgen. Med høj party-musik. Nummeret 
”Bounce” med Kelis og Calvin Harris får jeg 
stadig aversioner over at høre, fordi det min-
der mig om, at jeg skal stå op.”

DE SOCIALE LÆREPENGE
Af: Niels Friis, tidligere elev Forår 2011



SET OG SKET 2015/16

Dykkertur til Filippinerne 2016

Temauge Kunst & håndværk

Street Festival 2016



Street Festival 2016

Viborg Gym Team  - Eliteholdet
SMIL stævne 2016

Passo Tonale 2015Elevmøde 2016

Elevmøde 2016



TEAM GIV.DK 
Team GIV.dk til Viking Raid Tarragona, Spanien
Team GIV.dk var i sydens sol repræsenteret af 
Camilla Gry Elmann og Casper Iversen. Udfordrin-
gen bestod af udendørs multisportsdiscipliner sat 
sammen i et 5 dages “etape adventure race”. 
Alt foregik i området omkring Tarragona, som ans-
es for at være en af de bedst bevarede romerske 
byer, beliggende en 1 times kørsel syd for Barce-
lona, og ind i landet ved bjergmassivet, Montsant. 
Hver dag skulle vi ud på nye og vekslende adven-
ture races af 7, 9, 10, 3⅓ og 6 timers varighed. Det 
vil sige, at vi lå i lejr nætterne over i hængekøjer og 
tilbragte ventetiden med at restituere ved bl.a. at 
spise uanede mængder af kulhydrat- og proteinrig 
kost. Derudover var der i lejren tid til at snakke om 
fx dagens vejvalg og oplevelser, samt hygge sam-
men på kryds af de relativt få deltagende hold. 
Det var en fantastisk nærende tur og racet var op-
bygget med mange spændende elementer og dy-
namiske disciplin- og naturskift. 

1. etape - Prologen
3-2-1 plask! Alle holdene hoppede i Middelhavet 
fra en båd for at svømme i land, så vi kunne indtage 
Tarragona som vikinger. 
Prologen bød på 7-timers stjerneløb, hvor vi bl.a. 
kom godt rundt på adventure-sightseeing. Vi fik 
SUP’et i havnen, kørt MTB-O, padlet og svømmet 
langs stranden og løbet et regulært O-løb, samt en 
historisk-romersk by O-sprint i den gamle bydel. 
Turen gik forbi gladiator-amfiteatret, ind ad by-
porte og gennem snævre gader. Selv om vi var i 
gang i 7 timer, føltes det ikke sådan, for der skete 
hele tiden noget nyt. 
Vi kom i mål på en 4. plads kun 6 min. efter nr. 3.  
Efter målgang skulle vi på grottevandring, hvor vi 
skulle ned i nogle underjordiske og fedtede dryp- 
stenshuler midt under Tarragona by. Denne 2 timers  
session startede fra en skakt inde i et P-hus og, 

man skulle gennemføre som hold for at fortsætte 
officielt i racet. Som almindelig turist vil man aldrig 
opdage den lange mudrede, våde og enormt fede 
caving. Om aftenen kørte vi med bus til basecamp-
en for de næste dages race. 

2. etape – Klasse AR terræn og discipliner! 
Stadigt hængende i et par træer, vågnede vi i vores 
køjer over store velduftende rosmarinbuske. Mor-
genmad, briefing, pakning og den sidste klargøring 
af energi og vi var klar! Dagen stod på MTB-O, via 
ferrata, trekking, kajak og 70 meter klatring på reb. 
Vi kom OK fra start, men lavede et par navigations-
fejl der kostede lidt tid. Ellers var højdemeterne 
mange og stejle op til bjergmassivet, hvor via fer-
rata-ruten begyndte. Her overhalede vi et hold, så 
det var en god følelse. Efter et længere MTB-O med 
utrolig flot udsigt på sindsoprivende klippehylder 
og gode nedkørsler, kom vi til kajak på en azurblå 
kringlet sø. I land i en flodudmunding, til fods op 
igennem tæt krat til den spektakulære ascending. 
Igen i kajakkerne og padle tilbage til vores MTB´s 
for at cykle en sprintdistance til dagens mål - en 
restaurant, som serverede pastaretter. Vi kom ind 
11 min. foran gårsdagens 3. plads og endte i den 
samlede stilling som nr. 3 med 5 min. ned til 4. 
pladsen. 

3. etape - Kongeetapen
Dagen bød ikke på så mange forskellige disciplin-
er som den foregående dag, hvilket også gjorde 
etapen mere sej og krævede mere mental udhold-
enhed. Helt enkelt bestod dagens arbejde i MTB-O 
op i terrænet, trekking over bjergmassivet for så at 
møde vores MTB´s på den anden side og fortsætte 
rundt om massivet på cykel. 
Camilla havde studeret kortene grundigt til de 4 
timers trekking, så vi luntede af sted hen over mas-
sivet og lavede en afledningsmanøvre, et short cut 

Af:  Camilla Gry Elmann & Casper Iversen



væk fra stien, for ikke at følges med det hold der i 
den samlede stilling lå nr. 2. Det lykkedes og om det 
var det træk, der også fik stresset det andet hold til 
at fortsætte ligeud på den samme sti,  for så at tage 
dobbelt så mange højdemeter som os og senere 
udgå pga. dehydrering, vides ikke helt... 
Der var nogle vilde hylder og potentielle frie fald på 
op til 250m… Camilla fik sin fod låst ned i en løkke-
formet rod og var på vej ud over, men blev heldigvis 
grebet af Casper og elastikken mellem os. Tæt på! 
Senere på cykel lavede vi vores største navigations-
bum, hvor vi endte med ikke at have kortkontakt 
i to omgange. Vi spejdede på omgivelserne med 
slugte, toppe, marker, bygninger, specielle gen-
stande osv. og kørte omveje indtil det lykkedes at 
komme på sporet. Ved næste post, som var be-
mandet, kunne hun fortælle at vi stadig lå nr. 3, 
så med det tidstab vi mente at have haft, kørte vi 
lettere forvirret og med god energi det sidste dusin 
kilometer mod mål.

4. etape - Sprinten 
En rigtig sprintetape! Der var dømt jagtstart, så vi 
havde 10 minutters forspring. De første 5 km var 
hårde - en næsten koldstart af kroppen, men på 
MTB gik det ned igennem et gammelt floddelta, 
hvor vi kunne fræse med 30-40 km/t. Efter løb, MTB 
og kajak på ca.  3 timer, roede vi ind på stranden og 
krydsede mållinjen i bagende solskin.

5. etape – Mål i sigte!
Sidste racedag. 3. pladsen var næsten sikret, da 
vi var det sidste hold der havde gennemført alt så 
langt. Og eftersom vi havde mere ind 2 timer op til 
2. pladsen, skulle vi bare klare os igennem etapen 
uden at komme til skade. Menuen stod på MTB-O, 
O-løb med adseil-start fra klipper og ned i ”bush-
en”, mere MTB-O, kajak og O-løb i mål.  Kroppene 
var nu oppe i gear til at fyre den af en sidste gang. 
Havet viste os en god portion bølger i kajak og det 
udløste surfture og følelsen af at blive kastet ind på 
stranden, hvorfra racets sidste 10 kilometer fort-
satte til fods. Løbeturen tilbage mod byen gik langs 
strande, inden vi hånd i hånd, op mod den gamle 
kirke, kunne krydse målstregen. 

Vi takker GIV for at må slå et slag i skolens navn! Og 
som bonusinfo er det jo ikke nogen hemmelighed 
at vi mødtes første gang til GIV Adventure Race 
2014, og vi begge startede som adventure racere 
på forskellige årgange som GIV-elever! 
Man mødes på GIV og GIV er det bedste springbræt 
til en verden af oplevelser – sammen! 

GIV GAS! 
Som Claus Bech ville sige: SÅDAN! 



HVAD NU!!!?
DOWNLOAD ÅRSSKRIFT 2017, 18, 19, 20...
Næste år udkommer Årsskriftet kun elektronisk!  
Så når den tid kommer skal man gå ind på vores 
hjemmeside www.giv.dk og downloade Årsskriftet! 

Er du ikke helt klar til at undvære det fysiske blad, 
er det muligt at få det tilsendt. 
Så kontakter du skolen på nedenstående mail eller
nummer, og vi sender det til dig. 

Kontakt:
info@giv.dk
tlf.:  86 67 20 11

SÆT       I KALENDEREN

ÅRSSKRIFT 2017

3. januar 2017 - Højskolestart 
12. februar 2017- Højskolestart
25. februar 2017 - Vinterstævne
28. februar 2017 - Foredrag, Integration på højskole 
5. - 7. maj 2017 - Elevmøde
9. maj 2017 - Generalforsamling
29. juni - 2. juli 2017 - Landsstævnet
16. juli 2017 - Familiehøjskole, uge 29
23. juli 2017 - Familiehøjskole, uge 30 
30. juli 2017 - Centre of Movement,  Mountainbike, Havkajak, uge 31 
16. august 2017 - Højskolestart
2. september 2017 - Jubilarmøde
8 - 15. september 2017 - Rejse til Frankrig
7 - 8. oktober 2017 - GIV recall
3. januar 2018 - Højskolestart
14. februar 2018 - Højskolestart

Datoer kan blive ændret, men følg os på FACEBOOK eller på giv.dk/event, her kan du altid 
holde dig opdateret og læse mere om ovenstående begivenheder.





#GIV l i v et
#GIVc o l l e g e

Foto: Vibeke Green

De sociale medier
Der blev fyret op under de sociale medier. 
Facebook med målrettede kampagner og flere 
aktiviteter. Vi kom på Instagram med #GIVlivet 
og #GIVcollege - det var en stor succes! Vi tog 
hul på Snapchat, som er en lidt mere krævende 
”kanal” men alt har sin begyndelse : )


