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Fællesskabet, faciliteterne, venner, faglighed, for-
dybelse, de engagerede lærere og ikke mindst den 
gode mad. Alt sammen er noget de fleste af os 
tænker tilbage på efter et højskoleophold. Men i 
en tid, hvor højskolen er til debat, er det mere end 
nogensinde vigtigt, at vi kan sætte ord på, hvad vi 
har fået med. Og det skal være mere konkret end 
bare fællesskabet. 

”Hvad fanden skal jeg sige? Det 
var så fedt bare at være der.”
Citat: Drengene fra Angora – ”Kun 
minderne tilbage” fra 2008

De efterhånden kulte drenge fra Angora beskriver 
meget godt problemet i deres sang omkring højsko-
len ‘Kun Minderne Tilbage’ fra 2008. De synger om 
4 måneder på grøn fløj, japansk keramik, at bygge 
svedehytter og meget mere. Altså oplevelserne, men 
ikke erfaringerne. Ikke de klassiske højskoletanker 
om morgensang, livsanskuelse og foredraget.
Når man spørger en tidligere højskoleelev, hvordan 
det var på højskolen, og hvad personen har fået ud af 
det, beskrives det oftest med, et ”det var så fedt” eller 
”du skal opleve det, det er ubeskriveligt og helt fan-
tastisk”. Og vi vil jo give dem ret. Men vil alle dem, der 
ikke har oplevet højskolens ånd og væsen også det? 
I kvantificeringens tidsalder hvor synlig læring er 
en nødvendighed, og debatten raser om, hvorvidt 
højskolernes statsstøtte skal mindskes, er det ikke 
nok med et sådant svar. Et gyldigt svar kunne være, 
hvordan det forpligtende fællesskab på en højskole 
fungerer. Fællesskabet er på højskolen både mid-

let og målet, for det er med til at skabe højskolen, 
erfaringerne og de gode minder, og samtidig er det 
målet i sig selv. Men det er ikke sådan ligetil, for 
fællesskabet kræver noget. Noget af en selv, noget 
af hende den søde fra V19 eller ham den flotte fra 
Jomfrugangen. Også selvom alle ikke kan byde ind 
med lige meget. Derfor lærer man også en accept af 
folks forskellige kompetencer og måder at byde ind 
i et fællesskab på. Vi lærer altså at agere socialt i et 
dynamisk, og til tider, uoverskueligt fællesskab eller 
samfund. Vi lærer at tage ansvar, vi lærer at det at 
være engageret betyder enormt meget. Vi lærer, at 
bo tæt sammen, at acceptere hinandens underlige 
vaner. Vi lærer så mange ting af højskolen, men vi 
skal blive bedre til at sætte ord på det. Vi skal vise 
samfundet, at højskolens formål i den grad bliver 
opfyldt. 

Og det har vist sig igen i år, hvor stærkt fællesskab 
man får af at gå på højskole. Et Landsstævne med 
deltagelse af både Forårsholdet, GIV Efter, Elitehol-
det og mange tidligere GIV’ere, der kom for fælles- 
skabet og idrætten. Et forrygende Elevmøde i maj, 
et lige så fedt Recall i oktober. Alt sammen viser jo 
meget godt, at vi værner om højskolen, dens værdier 
og dens måde at give os oplevelser og erfaringer, vi 
kan bruge resten af livet. Vi håber, at I vil reflektere 
og sætte ord på de erfaringer, I fik med i rygsækken 
efter jeres ophold på vores alles og verdens bedste 
højskole, GIV.

Kærlig Hilsen og rigtig god læsning
Jeres elevforening

FORORD
af: Rasmus Vestergaard, Viborg Elever



GIV kommer ind un-
der huden og livet 
bliver ikke helT det 
samme efter GIV! 
Som medlem af Elev-
foreningen, Viborg 
Elever, er det nem-
mere at holde fast i 
følelsen…

Som medlem af Elevforeningen 
får du:

  invitation til Elevmødet, hvor     
     gensynet med ”gamle” høj-
     skolevenner er i højsædet! 

   mulighed for at tilmelde dit  
      gymnastikhold til Vinter-         
      stævnet 
 

   adgang til den elektroniske 
      udgave af Årsskriftet

   mulighed for at deltage i 
      ReCall

Kontingentet for 2018 skal betales 
senest den 21. november 2017 – 
ved senere betaling pålægges der 
et gebyr på kr. 50.

Du kan læse mere om Elevfor- 
eningen her: https://giv.dk/om-
os/efter-giv/elevforeningen/

Vi forsøger hele tiden at vedlige-
holde vores adressekartotek over 

tidligere elever, men vi har brug for 
jeres hjælp. Derfor vil vi opfordre jer 
til, at I sender oplysninger om nye 
adresser til skolen – det gælder 
også E-mail, da vi fremover vil 
sende post til jer digitalt.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt vi har 
din nuværende adresse/mail eller 
ej, så kan du kontakte os på: 
info@giv.dk
tlf. 86 67 20 11

Det kan være en god idé, hvis 
hver årgang opretter en Face-
book-gruppe – dermed er det let-
tere at bevare kontakten og få fat 
i hinanden ved særlige lejlighe-
der… eksempelvis Jubilarmødet!

Lørdag den 24. februar 2018 
afholdes det årlige Vinterstævne.

Det er et populært stævne, hvor 
rigtig mange hold gerne vil være 
med, så der er rift om pladserne.
Derfor skal du ikke vente for 
længe med at tilmelde dit hold.

HUSK, at for at deltage i Vin-
terstævnet, skal mindst en af 
trænerne være medlem af Elev-
foreningen.

Der er åbent for tilmelding til 
Vinterstævnet og tilmelding 
skal ske senest den 1. december 
2017

HUSK at det er ”først-til-mølle”!

Vi opretter venteliste, hvis det 
bliver nødvendigt.

Vi glæder os!

VINTERSTÆVNE  2018

KONTINGENT 2018



Endnu et år er nu gået. De tolv sider i elevernes 
fine kalendere er alle blevet vendt, billederne 
nydt og beundret, og både på lærerværelset, i 
pedellernes værksteder, i køkkenet og på kon-
toret, er medarbejderne begyndt at se frem til 
at få en ny kalender fra eleverne. Elev-kalen-
derne er efterhånden nærmest blevet en tra-
dition på GIV. En skøn tradition, men aldrig 
en repetition. 

Hvert år i januar kører et nyt kuld smukke, 
unge, glade, nervøse og forventningsfulde 
elever over bumpet i indkørslen til Vinkel-
vej 32, og hvert år står et sæt næsten ligeså 
smukke, unge, glade, nervøse og forvent-
ningsfulde undervisere, køkken-, pedel-, 
kontor- og rengøringsmedarbejdere klar 
til at tage imod og byde velkommen. Vi  
gentager tidligere års højskoleophold, men 
vi repeterer dem ikke. 

Rigtig meget på GIV ligner sig selv, sådan som 
du, som tidligere elev, ansat, besøgende eller 
pårørende, husker det. Vi har de samme fan-
tastiske rammer, vi har masser af fede fag, vi 
leger, synger, griner, græder, danser og møder 
nye mennesker på kryds og tværs. Vi spiser sta- 
dig god mad, vi synger stadig morgensang til 
Anders’ smukke klaverspil, og vi lytter stadig til 
Johnnies skønne historie om at huske at drik-
ke sin ølbajer helt ud. Vi tager stadig på ski i 
én stor flok, vi rejser stadig ud i verden i små 
grupper, og mødes i historierne og minderne 
fra hver enkelt tur. Når sommerens kurser er 
overstået bringer august, som altid, en ny 
flok elever, og de er ligeså skønne som vi ef-
terhånden er vant til. Det er utroligt, hvordan 
vores lille land kan blive ved med at skabe så 

dejlige mennesker, og fedt, at de vælger at 
lege med os her på GIV. Ligesom vi har oplevet 
det før, så har vi elever fra hele Danmark og fra 
hele verden, og det giver en fantastiske dyna-
mik og indsigt i, hvordan vores verden hænger 
sammen, hvad vi har til fælles, og hvordan vi 
er forskellige. 

Alt er som før, men intet er 
alligevel det samme. 

Søren Kierkegaard, Danmarks store filosof, 
har beskrevet det at gentage begivenheder 
og vigtigheden af, at gøre noget igen uden 
at repetere. Han kalder det gjentagelse, eller  
igjentagelse, og for ham er det vigtigt, at vi gør 
nogle af de samme ting igen, men uden at gøre 
det på samme måde. Enhver tradition eller be-
givenhed dør, hvis den ikke fornys. Kierkegaard 
beskriver i bogen ”Gjentagelsen”, en fantastisk 
rejse til Berlin, som han godt kunne tænke sig 
at gøre om, at opleve igen. Han forsøger at 
gøre præcis det samme på gentagelsesturen, 
men indser hurtigt, at det er en tabt kamp og 
en fiasko. Det kan ikke lade sig gøre. Man kan 
ikke genskabe det første møde med et sted 
eller et menneske, og man kan ikke genskabe 
en sjov situation. En tradition eller begivenhed 
ruster og forgår, hvis den ikke nytænkes, men 
kan omvendt blive fantastisk og endnu bedre, 
hvis man med justeringer forbedrer, forandrer 
og fornyr den samme tur.

Og det er netop det vi forsøger at gøre på GIV. 
At bevare alt det som GIV er, men fordi vi hele 
tiden får nye elever i huset, fordi (års)tiderne 
skifter og fordi medarbejderstaben hele tiden 
udvikler sig, så – synes jeg – forsøger og formår 

ÅRETS GANG - GIV E17
af: Jonas Borsøe

Forsæt næste side...



vi at gøre gjentagelse til igjentagelse, at gøre 
repetition til tradition og at give nyt liv til no-
get (efterhånden og heldigvis) gammelt. GIV 
er som før, som det GIV I kender, men det er 
alligevel ikke helt det samme.  

Så året er snart gået på GIV. Vi havde i foråret 
et fantastisk elevhold, som i løbet af 6 måne-
der i Viborg, og afslutningsvis en enkelt uge til 
Landsstævnet i Aalborg, udfyldte og sprængte 
rammerne for, hvad GIV er, og hvad GIV kan. 
Det samme er det nuværende, fuldt ud lige så 
fede, elevhold ved at gøre – på deres helt egen 
måde.

Måske er det heri GIV-ånden ligger. Den stem-
ning og dynamik der er mellem de forskellige 
elevhold til Elevmødet er fuldstændigt uden 
sammenligning, og det skyldes måske igjent-
agelsen af GIV. Der kommer hvert år nye men-
nesker, der gør tingene på deres egne måder, 
og på den måde skaber og former deres helt 
eget GIV – et GIV der ligner det andre har ople-
vet, men som ikke er det samme.

Så tak til jer tidligere elever, til F17, E17 og 
alle ansatte på GIV, for at være med til at 
genskabe GIV-traditionen – vi glæder os al-
lerede til at genskabelsen af vores skønne 
skole i 2018.

#GIVlivet



Fortsættes næste side...

ELEVER - ÅRET DER GIK

Der har været en stor udskiftning i Viborg Ele-
vers bestyrelse. Flere rutinerede kræfter er 
stoppet og nye unge, spændstige, og til tider, 
initiativtagende mennesker er kommet ind. 
Vi prøver hele tiden at udvikle Viborg Elever, 
uden dog at ændre for meget i de etablerede
og cirkulære arrangementer som Vinter-
stævnet, Elevmødet og Recall. Udvikling i 
denne sammenhæng skal ikke ses som en 
afspejling af kommercielles kådelige lyst 
til vækst, men derimod som et håb om, at 
vi kan skabe mere GIV til jer alle sammen. 
Ved at lave flere arrangementer, hvor GIV-
livet kan mødes, håber vi at GIVtræet gødes 

sådan at rødderne bliver stærkere og at 
grenene vokser sig større og grønnes. Og ja, 
undskyld den lidt cheesy metafor...

Et af de steder, hvor tidligere GIV’ere mødes 
i et fællesskab er på gymnastiskholdet 
GIV-efter. De seneste år har GIV-Efter mød-
tes på GIV og sammen skabt et fællesskab 
i fællesskabet. GIV-efter kulminerede i år til 
Landsstævnet i Aalborg, hvor de lavede et 
brag af en gymnastikopvisning. Vi er så glade 
for, på foreningens vegne, at kunne se så 
mange støtte op omkring Landsstævnet og 
se så mange GIV-elever mødes. Også selv om 

af: Rasmus Vestergaard, (VE)



man ikke mødes der for at lave gymnas-
tik. Så mødes man for sammenholdet. Vi 
håber, at noget tilsvarende i fremtiden 
kan ske for GIV-Adventure. 

Vi har i år prøvet flere forskellige ting; Vi 
har bl.a. udsendt nyhedsbreve, sådan 
at alle kan få et bedre indblik i, hvad vi 
laver. Samtidig har vi afholdt morgen-
samlinger for, og dyrket sport sammen 
med de nuværende årgange, for at alle 
eleverne, imens de går på højskolen, 
kan få et indblik i livet efter. Vi arbejder 
på nuværende tidspunkt sammen med 

Netværket og GIV om at arrangere fore-
drag på højskolen for hele GIVfamilien. 
Vi håber at disse initiativer er med til at 
træet bliver ved med at være sundt.

Vi takker for endnu et fantastisk år og ser 
frem til endnu flere sammen med jer.
 

#Huskoghyg
det er budskabet herfra!

Viborg Elever - Jeres Elevforening



Læs mere om  Jens Rosendal & Rasmus Skov Borring på næste side

Viborg Elever og Netværket GIV 
kan præsentere et nyt og spændende samarbejde.  
Det drejer sig i første omgang om et gratis foredrag  

for alle medlemmer af de to foreninger, 
Viborg Elever eller Netværk GIV.

Jens Rosendal og Rasmus Skov Borring gæster GIV

 tirsdag den 6. marts 2018 
til en rigtig højskoleaften med sang kombineret med  

fortælling og anekdoter.

Tilmelding og mulighed for tilkøb af aftensmad kommer senere.  
Følg med på Viborg Elever og GIVs Facebookside  

- eller skriv en mail til elevforening@giv.dk,  
så sender vi informationer omkring foredraget. 

Vi glæder os rigtig meget til dette samarbejde,  
hvor vi fælles i den herlige GIV-familie vil skabe  

og dyrke højskolestemningen.

FOREDRAG 
med Jens Rosendal & Rasmus Skov Borring

GRATIS

      
      

     F
or medlemmer af 

      
Viborg Elever eller Netværket GIV



Sangforedrag med Jens Rosendal & 
Rasmus Skov Borring

Digter og forfatter Jens Rosendal (f. 1932) er 
den nulevende forfatter, der har flest sange re-
præsenteret i Højskolesangbogen.
Han er tidligere højskolelærer på Løgum- 
kloster Højskole og Jaruplund Højskole i Syd-
slesvig. Han står bl.a. bag forelskelsessan-
gen ”Du kom med alt det der var dig”, der er 
en af de mest kendte og sungne fællessange 
i Danmark. ’Marskens Digter’ fra det sønder-
jyske er bosat ved Vadehavet, hvor netop 
mange af hans tekster henter inspiration.  
Jens Rosendal har gennem sit liv modtaget 
både ’Den folkelige sangs pris’, ’Sprogfor-
eningens pris’ samt kulturprisen ’Den Gyldne 
Grundtvig’, og senest har han i 2017 modtaget 
Jydske Vestkystens Kulturpris for sine poetiske 
bidrag til højskoletraditionens sange. 

Rasmus Skov Borring (f. 1981) er pianist og 
komponist og har udgivet flere albums med 
instrumental piano. Han er vokset op i efter-
skoleverdenen og er optaget af at formidle 
den danske sangskat til nye generationer. Med 
en aldersforskel på næsten 50 år, har Rosendal 
og Borring fundet et fundament for deres sam-
arbejde med intentionen om at samle genera- 
tioner i nye fællessange. De udgav i 2013 CD’en 
’Livets mærke’ med et udvalg af sange, som 
dels repræsenterer Jens Rosendals forfatter-
skab gennem tiden – og dels en række af hans 
nye tekster med musik komponeret af Rasmus 
Skov Borring. 
Ud over at have optrådt mange steder sam-
men i Danmark, har Rosendal og Borring 
optrådt i USA i Det Danske Kulturcenter i Los 
Angeles, hvor de var inviteret til at præsentere 
deres sange. 
Læs mere på www.rasmusskovborring.dk 

af: Rasmus Vestergaard, Viborg Elever

FOREDRAGSHOLDER



“Det har været et helt igen-
nem fantastisk ophold og 
jeg fortryder ikke et se-
kund, at jeg tog beslutning 
om at tage på højskole.
GIV, og ikke mindst politilin-
jen, er helt fantastisk.
Lærerne går op i deres un-
dervisning og man kan vir-
kelig se, at de nyder det og 
brænder for elevernes 
udvikling!
Så TUSIND TAK for en af de 
bedste oplevelser i mit liv!”.

Mads Elkjær Møller - tidligere elev



af: Sidsel Nordby

Torsdag den 14. december kl. 19.30
sender vi en podcast over Facebook med 

Kasper U og Jonas, som vil tune ind på 
nuværende og tidligere lærere.  
De vil tale om, hvad der rør sig  

og ikke rør sig!?

Som Kasper U siger: Det bliver en filosofisk 
aften, en julehygge-aften, uden at være 

julet, for vi gider ikke at tale om julen, det 
kan I jo gøre derhjemme, men vi vil tale om 
GIV livet, snakke med lidt gæster og alt  det 

vi lige får lyst til.

Så hold øje med vores Facebook side,  
hvor vi sender vores podcast live.

POD
CAST
Med Kasper Ulriksen & Jonas Borsøe

FRA ALLE OS TIL ALLE JER 



GIV EFTER
Af: Nicklas Tanghus (F15) og Sofie Østergaard (F15) 

GIV EFTER er Viborg Elevers helt 
eget gymnastikhold 

Det er et hold, der er drevet af tidligere ele-
ver i fællesskab, og hvor alle giver en hånd 
med, lige fra opvarmning til aftenunder-
holdning, når de gæster GIV hver 5. uge. Net-
op besøget på GIV fylder en stor del for dem, 
der går på GIV EFTER. Det at komme tilbage 
til højskolen, træde indenfor skolens døre, 
og bare mærke suset igen; Det er fantastisk 
at få lov til. Og selvfølgelig MADEN. Det er al-
tid et højdepunkt til træningerne, når det er 
tid til at spise. 

GIV EFTER var lige som resten af GIV også 
med til Landstævne. Det var holdets første 
Landstævne, og for nogle af deltagerne også 
deres første Landstævne. Det var en kæmpe 
succes, hvor der var tid til at hygge og feste 
sammen om aftnerne. GIV EFTER gav opvis-
ning på havnefronten, på et meget, meget 
varmt gulv, derfor det flotte billede i vand-
faldet. Det var nemlig uden hverken sko eller 
strømper, hvilket resulterede i nogle vabler, 

men det tog alle med oprejst pande og fik 
en masse sjov ud af det. 

GIV EFTER er ligesom Landstævnet et fæl-
lesskab, der ikke opløses af en smule regn, 
og det er selvom holdet består af elever fra 
forskellige årgange. GIV udøver sin magi og 
lynhurtigt har du fået en masse nye venner 
på de andre årgange. Det er det, fælleskabet 
og GIV kan. Alle er åbne og bidrager til det 
helt unikke fællesskab (og selvom om vi er 
ved at være to garvede og gamle GIV EFTER 
gymnaster, så er det stadig det fælleskab, 
der kalder os tilbage til GIV EFTER og GIV 
sæson efter sæson. 

GIV EFTER er bare en rigtig god undskyld-
ning for at mødes med nogle af sine høj- 
skolevenner samtidig med at man bevæ-
ger sig. Til gymnastik er der ingen vindere 
eller tabere og derfor er sammenholdet 
også så unikt, for på GIV EFTER er der plads 
til alle, uanset om de har gået til gymnastik 
før eller ej. 



LANDSSTÆVNE 2017
Af: Morten Gram Skjøth

Tirsdag den 27. juni startede Landsstævnet i Aal-
borg for Idrætshøjskolens vedkommende.
Enkelte elever var faktisk allerede taget afsted inden 
da. Nogle på cykel, et par stykker på longboard og 
en lille gruppe tog den på blaffermanér. 
Vi ankom 2 dage før den officielle åbning, da alle 
de deltagende højskoler havde planlagt aktiviteter 
i dagene op til Landsstævnet.
Dagen gik med transport, indkvartering på ingeniør-
højskolen, genrealprøve på opvisninger med elite-
hold og college, ”surprise grillbuffet” ved Jette og 
Villy fra køkkenet. Det tog kegler!
Aftenen gik med højskoleforedrag ved Thomas Skov 
Gaardsvig, der med sin finurlige og underspillede 
humor både oplyste og underholdte.

Onsdag skulle vi sammen med de andre ca. 800 høj-
skolelever til højskoleformiddag, som alle FIL-elever 
fra Gerlev, Ollerup og Viborg havde arrangeret.
Vejret var med os, og formiddagen var en kæmpe 
succes, med gamle lege, teamaktiviteter, glidebaner 
og lejrbålssang med guitar og skumfiduser.
Fantastisk indsats af alle FIL-eleverne, der styrede 
aktiviteterne og gav alle en skøn formiddag.
Eftermiddagen brugte vi på opvisning og højskole-
sang ved Budolfi kirke, sammen med Vejle Idræts-
højskole. Regnen begyndte at dryppe undervejs, 
men heldigvis havde vores egen underviser Daniel 
Hyldgaard sørget for godt klaverspil ved Karen Ve-
stergaard Pedersen og ikke mindst småkager til alle. 
Herligt!

Torsdag åbnede Landsstævnet officielt. Desværre 
åbnede nedbørsluserne sig også for alvor, hvilket 
betød, at det store Højskoleshow med alle seks 
deltagende højskoler måtte rykke fra Honnørkajens 
flotte, men desværre oversvømmede opvisnings-
arena, indenfor i Nordkraft. Det blev en lidt anden 
oplevelse end planlagt, men stemningen og op-
bakningen fra publikum og højskolerne imellem var 
fantastisk.
Vores elever fik skabt god stemning igennem Aal-
borgs gader, hvor de var en del af det store optog, 
som samlede alle landsstævnedeltagere nede ved 
Havnen til åbningsshowet. De holdt humøret højt til 
trods for de massive vandmasser. 

Hvis vi ikke syntes, at vi havde haft travlt de første 
par dage i Ålborg, så fik vi det i hvert fald fredag og 
lørdag, da der var opvisninger både ude og inde, 
sammen med Eliteholdet, skolens elever og Colle-
ge. Derudover var det også her, at vores elever fik 
mulighed for at deltage i de mange events, work-
shops og aktiviteter som Landsstævnet også bød 
på. Der blev spillet håndbold, fodbold, beachvolley, 
danset, klatret og dyrket biathlon til den helt store 
guldmedalje. Lørdag brød solen for alvor frem og 
her fik man for alvor en fornemmelse af den store 
idrætsfolkefest som Aalborg by, havde gjort sto-
re anstrengelser for at skabe. Det var skønt, at se 
eleverne lave masser af god gymnastik, svede til  
streetfodbold, cruise i bar mave på sit hjemmelave-
de longboard på havnefront og blive lidt solskold-
ede på skuldrene.

DGI’s Landsstævne er Danmarks største idrætsfest, 
og vores elever gjorde en gedigen indsats i at efter-
leve dette. Det var stemning og fest til koncerterne 
og i teltene om aftenen, og om morgenen næste 
dag var de klar til at levere fine præstationer til di-
verse arrangementer! Som underviser kan man kun 
være glad og stolt af at være afsted med sådan en 
flok!

Søndag blev Landsstævnet afsluttet med et fantas- 
tisk show på Aalborg Stadion. Idrætshøjskolen var 
flot repræsenteret i showet, da de to koreografer 
Cecilie Juulsgaard og Kasper Lykke er tidligere ele-
ver fra skolen. 
Derudover var en god flok af forårs og sommerele-
verne inkl. College med i showet med indslag fra  
deres opvisning, ligesom skolens elitehold ud- 
gjorde et fint element.
Afslutningen kulminerede for vores elever, da de 
stod side om side med DGI’s Verdenshold ved den 
sidste fanehilsen.

Vi siger tak for et fantastisk Landsstævne og glæder 
os allerede til år 2021, hvor DGI afholder Landsstævne  
i Svendborg.

//Morten Gram Skjøth
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HVAD LAVER DE NU?
af: 10 tidligere ansatte

1. Alfred Agergaard
1. Hvornår var du ansat på GIV?
Jeg var ansat på Gymnastikhøjskolen fra 1971 til 1996. Før 
1971 var jeg højskolelærer på Gerlev Idrætshøjskole, hvor 
jeg var ansat i 10 år.

2. Hvad laver du nu?
Siden 1996 har jeg været engageret med diverse opgaver 
som underviser, censor og deltaget i frivilligt arbejde (så-
vel organisatorisk som politisk/ kulturelt/ idrætsligt). Var i 
to perioder formand for DGI`s landsdel – Midtjylland. Fra 
2004 – 2014 formand for Dansk Flygtningehjælps frivillig-
gruppe i Viborg Kommune. Derefter i samarbejde med Vi-
borg Kommunes Integrationsafdeling har Anna og jeg haft 
opgaver, der indeholder etableringen af kontakt mellem 
flygtninge- og danske familier.

3. Hvad husker du bedst fra din tid på GIV – evt. en epi-
sode og hvad har GIV betydet for dig?
Jeg svarer kort: Ikke en enkel EPISODE, men en mangfol-
dighed af fællesoplevelser og -erfaringer med fordybelse. 
Højskolen havde alene, eller sammen med foreninger/ 
institutioner, arrangeret koncerter, teaterforestillinger, de-
bat- og foredragsaftener, mini-OL for børn, street- boldspil, 
gymnastik- og idrætsstævner, Viborg Festivaler m. v.. Alene 
med elever som målgruppe og med deres indflydelse på 
indholdet: flere dages studieture, bl.a. København, Samsø, 
Grænselandet og Berlin (Murens fald 1989).
Mine oplevelser lærte mig om fascinationens tilstedevæ-
relse i et godt holdarbejde, hvor hver eneste dag indirekte 
var et arbejde for såvel elevernes som højskolens fremtid. 
-  I visse situationer følte jeg lighedspunkter mellem høj-
skolejob og idrætsoplevelser, især når samarbejde, in-
spiration og venskab forenedes uudsigeligt, og hvor man 
gjorde hinanden gode. 

Da højskolen, i sin undervisning, skulle beskæftige sig med 
virkelighedens vilkår og emner (eksistentiel, kulturelt, po-
litisk m.v.), måtte læreren også kunne bidrage med hold-
ninger og synspunkter. Det var ikke nok, hun/ han agerede 
”farveløs” ordstyrer i samtale- og undervisning. - Men det 
kan være svært, fordi en højskole pr. definition er en sko-
leform, der sammen med dens ledelse og lærere næsten 
til stadighed tvivler på sig selv. Det kan være en svaghed, 

men det er også en styrke. Fordi det sikrer mod at stagnere 
i rutine og selvtilfredshed.  
– se mere på: giv.dk/om-os/bag-om-skolen/tidligere- 
medarbejdere/

2. Børge Hansen
1. Hvornår var du ansat på GIV?
Jeg var ansat på GIV fra sommer 1992 til sommer 2001 – i 
9 år.

2. Hvad laver du nu?
Jeg har siden 2001 været ungdomsskoleinspektør i Viborg.

3. Hvad husker du bedst fra din tid på GIV – evt. en epi-
sode og hvad har GIV betydet for dig?
Det jeg husker bedst og har betydet mest for mig er MØDET 
med motiverede unge mennesker og spændende kolleger 
i et fantastisk læringsmiljø. MØDET med højskoleleverne 
var både spændende og udfordrende i dagligdagen og 
efterfølgende har den fællesskabsoplevelse, som højskole-
livet gav mig, været til inspiration i mit nuværende arbejde.   
- Spændende fordi eleverne kom med deres forskellighed, 
og gennem dagligdagen fik vi skabt et yderst værdifuldt 
fællesskab, hvor dialogen om alt fra værdier til dagligdag 
blev blandet med et højt aktivitetsniveau og masser af hu-
mor.
- Udfordrende fordi eleverne havde høje forventninger til 
skolen, undervisningen og mulighederne for udvikling in-
den for eget kompetencefelt.  Eleverne kom på højskolen 
for både den formelle og den uformelle læring, hvilket sat-
te en standard for kvaliteten af skolens læringsforløb, både 
i timerne og i ”fritiden” – en dejlig udfordring, der dagligt 
mindende mig om at gøre mit bedste.

3. Arne Rasmussen
1. Hvornår var du ansat på GIV?
Jeg har været ansat som lærer på Gymnastikhøjskolen 
ved Viborg fra sommeren 1965 til januar 1989;  de første 3 
år med Mads Nielsen som forstander og de resterende år 
med Arne Knudsen som forstander.

2. Hvad laver du nu?
Fra 1989 til 1998 var jeg leder af Fuglsøcentret på Mols, - 
et spændende arbejde, som udfordringsmæssigt lå midt 

Mød 10 tidligere ansatte på GIV, og hør hvad de laver nu...

Fortsætter næste sider...



imellem mit arbejde som højskolelærer og min virksom-
hed i det folkelige foreningsarbejde.
Siden pensioneringen i 1998 har jeg lavet lidt af det samme, 
- men på frivillig basis. Lederarbejde med senioridræt i DGI 
på landsplan, i landsdelsforening og på lokalt plan; - og de 
seneste år med idrættens og organisationernes historie i 
arkivudvalgene i DGI og i DGI Midtjylland.
Det nuværende arbejde, på lokalt plan i en senioridræts-
daghøjskole, binder enderne sammen.
Jeg har den oplevelse og glæde at være blevet boende tæt 
på Gymnastikhøjskolen. Det giver muligheden for at følge 
skolens liv udefra og reflektere på GIV, tidligere og nu.

3. Hvad husker du bedst fra din tid på GIV – evt. en episo-
de og hvad har GIV betydet for dig?
Mange erindringer myldrer frem, - fra mødet med eleverne 
og fra undervisningens indhold og fremtoning. Men som 
noget af det stærkeste står nok mødet og samværet på læ-
rermøderne.
Den rolige saglige/faglige debat og planlægning hos Mads 
Nielsen ud fra en fælles indforstået holdning til mål og ind-
hold, efterfulgt af kaffebord med Herdis Nielsen og lærer-
nes ægtefæller.
Som  -70 `erne skred frem med Arne Knudsen for bord- 
enden og en flok lærere, der i pædagogisk og politisk 
holdning spændte vidt, steg debatintensiteten betydelig. 
Fortolkningen af mål og midler var meget vid, og ofte blev 
eleverne inddraget i denne.
Gymnastikhøjskolen ved Viborg har selvfølgelig betydet 
meget for mig – og min familie. Lige fra begyndelsen var der 
stor åbenhed og forståelse for, at et arbejde i det folkelige 
foreningsarbejde var i tråd med arbejdet på skolen og der 
blev givet plads til det;  i 10 år var jeg halvtidsansat på GIV 
og halvtidsansat i DDGU, en forgænger til DGI.
Gymnastikhøjskolen ved Viborg har på mange områder gi-
vet positive bidrag til min tilværelse

4. Ole Elmose 
1. Hvornår var du ansat på GIV?
Jeg blev ansat på højskolen i sommeren 1975, så mit første 
elevhold ankom 1. november, og jeg skulle varetage under-
visningen med dansk-hold, filosofi, religion, samfundsfag 
og indgå på boldspil-linjen med volleyball. Min ansættelse 
varede frem til 1994.

2. Hvad laver du nu?
Som både arbejdsmand, der forestår al etablering af gas- 
indvindingsanlæggene og direktør i selskabet har jeg nær-
mest fuldtidsjob.
Jeg laver normalt udkast til vores samarbejdsaftaler med 
kommuner og affaldsselskaber; min alder taget i betragt-
ning er jeg de sidste par år begyndt at ændre aftaleperio-

den fra 10 til 7 år!

3. Hvad husker du bedst fra din tid på GIV – evt. en episo-
de og hvad har GIV betydet for dig?
Mit første møde med mit danskhold blev helt bogstaveligt  
skæbnesvangert for mit liv, men det kunne jeg jo ikke vide 
dengang! Vi troede i 1975, at vi skulle have en folkeafstem-
ning om atomkraft i DK. Ved holdets evaluering i marts 76 
var et kritikpunkt, at man nu vidste meget om atomkraft, 
men ikke noget/meget om alternativerne.
Den tog jeg til mig og brugte april til at finde materiale om 
alternativerne. I tror det er løgn, men dengang fandtes der 
stort set ikke materialer om vedvarende energi. For mit eget 
vedkommende blev det kort fortalt til selvbygger solfanger-
anlæg på huset i Bruunshåb, hvor jeg også tog initiativ til 
det første vindmøllelaug i DK i 1979. Desuden fik jeg udvir-
ket en beslutning på GIV i 1987, om det første privatejede, 
naturgasfyrede kraftvarmeanlæg i DK, som fortsat er i drift. 
Det vakte enorm opmærksomhed i ind- og udland, med 
masser af anlægsbesøg som resultat. Min erfaring fra dette 
anlæg bevirkede at jeg blev konsulent for de Regionale Na-
turgasselskaber, da jeg måtte forlade GIV i 1994.
– Læs hele interviewet: giv.dk/om-os/bag-om-skolen/tid-
ligere-medarbejdere/

5. Lisbeth Riis-Søndergaard 
1. Hvornår var du ansat på GIV?
Jeg var ansat som højskolelærer i perioden fra 1986-1995, 
sammen med min mand Laust Riis-Søndergaard.

2. Hvad laver du nu?
Jeg er friskolelærer på Odense Friskole – og bor sammen 
med Laust i Ollerup, hvor Laust er daglig leder for Den Frie 
Lærerskoles videreuddannelsesområde og lærer på sko-
len.

3. Hvad husker du bedst fra din tid på GIV – evt. en episo-
de og hvad har GIV betydet for dig?
Det var en stor glæde og en spændende tid. At blive kol-
lega med de lærere, som jeg selv havde haft , da jeg var 
elev på skolen. At undervise højskoleelever i gymnastik, 
undervisningsøvelse – som er det bedste og mest givende 
fag at undervise i – dansk, studiekredse, børnegymnastik 
og idrætsteori – samt alle de sammenhænge i hverdagen, 
som er selve højskolelivet: morgensang, sangene til målti-
der, aftensangen til aftenkaffen, foredrag, måltiderne, fest- 
erne  og festforberedelserne med eleverne, snakken når vi 
mødtes på gangene, efter timerne og  til de forskellige ar-
rangementer, forberedelserne til gymnastikopvisningerne 
og Vinterstævnet, forældredage og studieture til London, 
- og i sandhed alle oplevelser, udfordringer, nærvær og 
samhørighed som leder af  skolens Elitehold.

Fortsætter næste sider...



HVAD LAVER DE NU?
At have haft så stor og langvarig tilknytning til GIV, har selv-
følgelig betydet rigtig meget for mit liv. Det har bestemt væ-
ret med til at forme mig, som den jeg er i dag, og også hjul-
pet mig til at finde mål og retning for min læreridentitet. 
GIV er i mit hjerte og mit sind, og den har været med til at 
give mit liv fylde og mening.
– Læs hele interviewet: giv.dk/om-os/bag-om-skolen/tid-
ligere-medarbejdere/

6. Aase Collin Sloth
1. Hvornår var du ansat på GIV?
Jeg var ansat på GIV fra 1997-2003. Jeg var primært mu-
siklærer og underviste i kor, sammenspil – nogle gange 
musikteori, musikalsk værksted, sangteknik, litteraturstu-
diekreds mm. Jeg ledede også den ugentlige fællessang, 
som for mig var et af ugens højdepunkter.

2. Hvad laver du nu?
I dag er jeg efterskolelærer på Mellerup Efterskole, hvor jeg 
underviser i musikfag som kor og gadeorkester, sammen-
spil, musikteori, sangerworkshop, vokalgruppe. Derfor-
uden underviser jeg i dansk på 9./10. klasses niveau. Her 
er der også masser af sidegevinster, som teaterkoncerter, 
filmuge, Irlandsrejse, mm. Ved siden af mit job på skolen er 
jeg korleder for en 17-mands a cappella vokalgruppe, Soul 
Mates, som holder til i Aarhus. Gruppen har eksisteret i 13 
år og er mit hjertebarn ud i korsangen

3. Hvad husker du bedst fra din tid på GIV – evt. en epi-
sode og hvad har GIV betydet for dig?
Jeg arbejder nu på en skole, hvor vi er 6 musiklærere, og 
musik og dans fylder rigtig meget i dagligdagen. På GIV var 
hverdagen noget anderledes. Der var det idrætsfagene, der 
var i fokus, og jeg var den eneste musiklærer. Men der var 
altid en god håndfuld, der ville spille musik og brændte for 
at fyre den for fedt af i sammenspilslokalet nede i kælde-
ren sammen med mig.
Det var en ære i forbindelse med GIV’s 50 års jubilæum at 
få lov til at bidrage med en melodi til Malene Herslebs tekst 
”Her bliver drømme virkelighed”. Jeg håber, at den stadig 
er i brug og måske får en plads også i de nuværende høj-
skoleelevers hjerter. Når jeg tænker tilbage på GIV mindes 
jeg også en tid med 2 små børn, som havde rige udfoldel-
sesmuligheder. De brugte skolens faciliteter i fritiden og 
hyggede sig sammen med de andre lærerbørn, der boede 
ved skolen. Højdepunktet for dem var, når der blev invite-

ret til børnejulehygge hos Dorte og Mogens, og man måtte 
spise alle de æbleskiver, man kunne. 28 blev det vist til for 
min søn et år. Men så var bunden også godt og vel lagt. 
Det var dejligt at bo tæt på skolen og have gode relationer 
til kolleger og deres familier. Der opstod gode samtaler og 
samvær både med elever og lærere, som jeg ofte tænker 
tilbage på med glæde.
– Læs hele interviewet: giv.dk/om-os/bag-om-skolen/tid-
ligere-medarbejdere/

7. Henning Pedersen
1. Hvornår var du ansat på GIV?
Jeg var ansat på skolen fra 1979 til 1991, men var med på 
korte sommerkurser en hel del år efter, både mens Olav og 
Mogens var forstandere.

2. Hvad laver du nu?
Siden jeg forlod skolen, har jeg – og det bliver på 25. år i 
år – en gang om ugen haft morgensang og fortælling på 
Skals Håndarbejdshøjskole, og jeg er en omvandrende 
foredragsbeholder. Som da jeg var på skolen, skriver jeg 
stadig store og små skuespil hist og her, og får hver som-
mer opført tre nye små spil i Viborgs middelalderkvarter. 
En håndfuld bøger er det også blevet til, men det spinder 
jeg nu ikke guld på. Og så blander jeg mig på forskellig vis i 
Viborgs forenings- og kulturliv.

3. Hvad husker du bedst fra din tid på GIV – evt. en epi-
sode og hvad har GIV betydet for dig?
Jeg kunne trække utallige små sjove episoder frem fra min 
tid på skolen, og mange af dem knytter sig til dramatikun-
dervisningen. Vi kunne jo tage den med, da skolens fjern-
syn faldt ned fra sit ophøjede stade og gik i tusind stykker, 
fordi en af eleverne med bind for øjnene havde vovet sig 
op på øverste hylde i et af klasselokalerne.
Det er svært at sige konkret, hvad tiden på skolen har bety-
det for mig, men hvis jeg nu siger, at det er det bedste job 
jeg har haft, så er det ikke helt forkert. Jeg synes, jeg var 
del af en idérig og aktiv lærergruppe. Der var ikke megen 
fodslæben der.  Og eleverne ikke at forglemme. Entusias-
men, gåpåmodet, engagementet. Og så var det nu da også 
meget rart, at Arne Knudsen sørgede for, at jeg for første 
gang i mit liv blev puttet i en pensionskasse. 
– se mere på: giv.dk/om-os/bag-om-skolen/tidligere- 
medarbejdere/

af: 10 tidligere ansatte

Fortsætter næste sider...



8. Kis Østergaard
1. Hvornår var du ansat på GIV?
Født i 1935, Køkken- og stuepige på GIV fra 1954-1956, un-
derviser på GIV fra 1965-1990. 

2. Hvad laver du nu?
Underviser stadig i gymnastik & fitness for Gymnastikfor-
eningen Kvik SeniorLiv.

3. Hvad husker du bedst fra din tid på GIV – evt. en episo-
de og hvad har GIV betydet for dig?
Altid magisk når de nye elever ankom.
Noget af det, jeg husker allerbedst, var den nærmest højti-
delige stemning, der altid hvilede over højskolen, når en ny 
flok elever ankom. 
Som køkken- og stuepige deltog jeg i at gøre alt rent og 
sørge for at alt strålede og duftede, når de nye elever an-
kom. Jeg husker særligt den næsten andægtige stilhed, der 
hvilede over højskolen ved det første måltid om aftenen. 
Nervøsitet og spænding. De så hinanden og os an.
Da jeg vendte tilbage til GIV og fik job som underviser, var 
stemningen også nærmest magisk, når et nyt hold elever 
begyndte. 
På selve dagen stod jeg altid og betragtede dem og tænkte 
på, hvor forunderligt og fantastisk et job jeg havde. Nu fik 
jeg igen mulighed for at komme en flok nye unge menne-
sker i møde, skabe den tillid og tryghed der skal til for at 
kunne flytte sig fagligt, lære dem noget om livet - og selv 
lære af dem. 
”Oplyse, oplive og opleve.”
Det var en ganske særlig fornemmelse. 

9. Claus Bech
1. Hvornår var du ansat på GIV?
2000-2011

2. Hvad laver du nu?
Efter GIV blev jeg bachelor i fysioterapi i Odense 2011-2015. 
Fortsatte på kandidatuddannelsen i fysioterapi på SDU 
2015-2017, og skrev speciale i skulderstyrke og -smerte 
hos tetraplegiske kørestolsrugbyspillere. Min kone, Katrine 
Tholstrup Bech og jeg har sammen fået to børn, og vi bor 
i Odense.

3. Hvad husker du bedst fra din tid på GIV – evt. en episo-
de og hvad har GIV betydet for dig?
- Spændingen og ærefrygten ved første aften i spisesalen 
med et nyt elevhold; tænk at alle disse prægtige unge men-
nesker havde valgt at tilbringe de næste fire-seks måneder 
af deres dyrebare ungdom her på GIV. 
- Morgensamlingerne var en unik mulighed for at opleve 
eleverne præsentere et selvvalgt emne overfor et venligt 

stemt publikum, et tilbud der burde være alle eleverne for-
undt. At få varmet stemmen op med et par sange kan man 
også godt savne i det daglige.
- Måltiderne var, udover køkkenets udsøgte og varierede 
mad, en velegnet ramme for samtale og dagens rytme - no-
get som burde prioriteres højt i hverdagen i en fortravlet tid.
- Min tid på GIV føltes som en privilegeret periode i mit liv, 
der muliggjorde mødet, samværet og samarbejdet med 
mange elever og medarbejdere, meget mere end et arbej-
de.

10. Holger Vestergaard
1. Hvornår var du ansat på GIV?
Jeg var ansat i perioden nov. 1977 til jan. 1992.

2. Hvad laver du nu?
Nu er jeg fuldtids PhD = Pensionist hele dagen.
Efter ansættelsen på GIV var jeg i perioden 1992 til 2005 In-
ternational konsulent i DGI.
Herefter deltidsansat ved en italiensk organisation FIST 
Formazione og ligeledes deltidsansat ved en organisation 
i Colombia “EDUCATION”. Sideløbende freelance rejsear-
rangør.

3. Hvad husker du bedst fra din tid på GIV – evt. en episo-
de og hvad har GIV betydet for dig?
Et virkeligt svært spørgsmål, men hvis jeg skal vælge en en-
kelt episode bliver det Vinterskolen 1989.
Her var jeg sammen med to kollegaer sat på opgaven at 
arrangere en emnedag med titlen “Opbrud i Europa” med 
hovedoverskriften Berlinmurens fald. Hvad der startede 
som en joke ved formiddagskaffen. Hvorfor sidde i Viborg 
og teoretisere om emnet. Hvorfor tager vi ikke til Berlin hvor 
det hele sker?? Det blev netop resultatet. Vi startede fra Vi-
borg kl. 24:00 og var i Berlin næste morgen. Ved midnat 
retur til Viborg.
Ingen på dette hold glemmer oplevelsen da vi alle stod 
ved Rigsdagsbygningens balkon og den tyske præsident 
og den amerikanske udenrigsminister kom frem og hilste 
på folket.
Her var der virkelig tale om at vi fornemmede “historiens 
vingesus” Ingen på holdet glemmer nogensinde denne op-
levelse.
En kæmpeoplevelse at være på en skole der var kendeteg-
net ved stort engagement og åndeligt højt til loftet. At blive 
mødt med så stor tillid og frihed har betydet utroligt meget 
for mig.
Herudover vil jeg nævne, at det at bo på skolen, betød at 
mine børn fik en opvækst der betød meget for dem.



VLOG OG YOUTUBE
af: Sidsel Nordby

VLOG er det ”sidste nye” for GIV. 
En vlog er et filmet blogindlæg. En kort video, 
hvor en person fortæller om et emne eller hvad 
man nu har på hjerte. Derefter deler det med 
andre, typisk via YouTube eller Facebook - en 
form for en videodagbog, forskellen er bare, at 
en dagbog oftest er lidt hemmelig, men det er 
VLOG ikke. Faktisk vil vi RIGTIG gerne dele den 
med alle jer, og  alle dem, der kunne finde den 
interessant...  så det gør vi så!
VLOGGEN deler vi fra vores Facebook side og 
vores YouTube kanal. Du finder os på YouTube, 
ved at søge på: Gymnastik- og Idrætshøjsko-
len Viborg. Der kan du også se vores seneste 
videoer. 
YouTube bliver mere og mere anvendt i Dan-

mark. Det er dog stadig Facebook som ligger 
nummer et, dernæst Instagram og så kommer 
YouTube. Derfor fortæller vi nu også vores  
historier der.
Ud over små reklamefilm, laver vi også en 
VLOG ca. en gang i månden. Det kommer til at 
handle om forskellige temaer, og hvad der lige 
rør sig her på GIV.
  
Vi har brug for jeres hjælp!
Vi opfordrer jer til at gå ind og se de VLOGS, 
som vi har lavet - de er ret så underhol-
dende :-) og når nu I er derinde, så vil det 
være rigtig dejligt, hvis I vil like, kommente-
re og/eller dele det i jeres sociale netværk.  
Det betyder utrolig meget for os, at I, alle vo-



res tidligere elever, vil dele, like og kommen-
tere på vores aktiviteter på de sociale medier. 
I er vores ambasadører for skolen, og I kan så 
nemt, ved et lille klik, gøre en forskel for os! 
Så vi håber, I vil hjælpe med at sprede vores 
budskaber, og derved hjælpe med, at få sko-
len fyldt op med nye elever hvert år. Vi løfter 
i flok!

GIVs VLOGGER hedder Simon. Han gik på GIV 
i For- og Efteråret 2016. Her fik han gjort sig 
bemærket med sit talent inden for film og bil-
leder, og efter to ophold på GIV, var han godt 
og grundigt sovset ind i ”GIVånden”, og denne 
kombi gav ham ansættelse i GIVs PR afdeling, 

hvor han i dag laver de vidoer og billeder, der 
ruller over skærmen som kampagner og hi-
storiefortælling på Facebook, Youtube og In-
stagram. VLOGGEN er stadig meget ny, men vi 
håber, at det bliver godt! Lad os bare sige det 
sådan, at han gør det MEGA godt! Så gå ind på 
YouTube og mød Simon, han er ret så under-
holdende på sin helt egen charmerende måde 
;-)

Go’ fornøjelse og husk at dele!

Find mine VLOGS 
på YouTube,  

-de er mega nice!



LIVSSTILSÆNDRING
af: Livsstilsansvarlig, Daniel Hyldgaard

Livsstilsændring - En ny linje 
på Idrætshøjskolen Viborg

På Livsstilslinjen kan du få hjælp til et 
sundt forhold til både kroppen, kosten 
og kontrollen! 

Krops- og idealdyrkelsen er blevet til et pro-
jekt for rigtig mange - især unge mennesker. 
Men når kroppen bliver genstand for ekstrem 
dyrkelse, kan det være en svær kamp at finde 
sig til rette i – det være sig både for dem, der 
bliver fascinerede over en atletisk, musku-
løs mandekrop og dem, der drømmer om en 
stærk kvindekrop med faste former og tydelig 
antydning af muskler.

Vi er alle, i mere eller mindre grad, blevet en 
del af ”sundhedsdiskursen anno 2017”, om vi 
har overvejet det eller ej. Og uanset 

overvejelser eller ikke overvejelser ift.  denne 
sundhedsdiskurs, så er der ting, vi alle med 

fordel kan forholde os aktivt til, så vi undgår, 
at sundheden og idealdyrkelsen kammer 
over, eller at overvægten fortsat stiger. Det er 
bl.a. en afbalancering mellem ”sundhed” og 
”usundhed”, vi beskæftiger os med i faget livs-
stil. 

Medierne fremstiller ofte sundhed som no-
get, der er udelukkende fysisk betinget – den 
slanke og muskuløse krop er målet, uanset 
hvad man så skal ofre for at nå det mål. Sund-
hedsstyrelsen definerer dog, i forlængelse af 
WHO’s definition, at mental sundhed handler 
om ”en tilstand af trivsel, hvor individet kan 
udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags 
udfordringer og stress, og på frugtbar vis kan 
arbejde produktivt, samt er i stand til at yde 
et bidrag til fællesskabet”.  Netop den menta-
le sundhed er et område, der desværre ofte 
bliver glemt eller bevidst nedprioriteres, da 



det er så udefinerbart og uhåndgribeligt. Her 
er badevægten i stedet ofte at foretrække, da 
fremgangen eller tilbagegangen er defineret af 
tal, og dermed let at forholde sig til. Jeg tror 
langt hen ad vejen, at tilgangen til sundhed 
skal justeres lidt, hvis vi skal have fat i dem, 
der endnu ikke har rejst sig fra sofaen, og mod-
sat også dem, der skal sætte sig i lidt mere i s 
ofaen. 

I den forlængelse blev der i efteråret 2017 in-
troduceret et nyt fag: Livsstil. 
Et fag, hvis hovedformål er at sætte livsstil, 
med alt hvad det indebærer, på dagsordenen. 
Formålet med faget er at oplyse og informere 
om en lang række indholdsområder, der gør 
sig gældende i vores daglige livsstil på både 
godt og ondt. Fagets formål er bl.a. at aflive 
nogle af de unødvendige myter og mentale 
barrierer, der hersker i samfundet. Eksempel-
vis at kulhydrater har en særlig fedende egen-

skab, eller at ekstreme livsstilsændringer er 
nødvendige for at opnå resultater. Misinforma-
tioner som disse er netop én af mange årsager 
til, at vi fokuserer på ting, der ikke virker eller er 
direkte unødvendige. 

Faget forsøger herved, via nedenstående tre 
hovedområder, at informere om indsatsområ-
der, der i stedet bør opprioriteres for at skabe 
en bæredygtig livsstil.

1) Kost & Ernæring 
2) Motion & fysik 
3) Det mentale og det Psykiske

En livsstil der holder ikke bare 3 måneder, men 
forhåbentlig mange år fremover.  

Se vores nye livsstilsvideo her: 
giv.dk/hojskole/sund-livsstil/



FACILITETER OVER TID
af: Claus Bo og Sidsel Nordby

1990 
Tilbygning til 

spisesalen

2017 
Renovering af 

terrasseområde

2017 
Renovering af 
facade på lille 
gymnastiksal

2005 
Internationalt 
atletikstadion 
og boldbaner

1951
Indvielse af  

Gymnastik- og Idrætshøjskolen Viborg 2006 
Bevægelses-/ 

dansesal2006 
Fitnesscenter

2006 
Spinningsal

1993 
Springsal  

Danmarks første



2009 
Boulderroom
(Klatrerum)

1980 
Annexhallen

1960 
Indvielse af 

Idrætshallen

2006 
Totalrenovering  

af Idrætshal

2007 
Indvielse af Bjerget

Nordeuropas største 
kunstige klatrebjerg

2007 
Undervisnings-

bygning
Løvspring

1970 
Svømmehallen
Viborgs første

2005 
Totalrenovering af 

svømmehal

2005
 Danmarks første 

indendørs 
Fossbølge

2006 
Indendørs 
klatrevæg

2008 
Udendørs 

crossfit

2000 
Frilufts- og  

Shelterplads

2016 
Vildtmarksbade 

med terrasse

2017 
Beachvolley-/

håndbold-/
fodboldbaner

2017 
MTB Pumptrack

2017 
MTB Øvetrack

1992 
Forstanderbolig

1990 
Bådhuset



SÆT       I KALENDEREN

3. januar  Højskolestart 

14. februar  Højskolestart

24. februar   Vinterstævne

6. marts  Højskoleaften med foredrag

4. - 6. maj  Elevmøde

9. maj   Generalforsamling

15. juli   Familiehøjskole, uge 29

22. juli   Familiehøjskole, uge 30 

29. juli   Centre of Movement,  MTB, Havkajak, uge 31 

15. august  Højskolestart

26. august  Højskolestart

1. september  Jubilarmøde

29-30. september GIV Recall

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.
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