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Der er mange traditions-
rige aktiviteter på Den 
Sydslesvigske Sommer-
højskole, fx petanque, 
fi lmaften og en uretfær-
dig vandkamp.

SOMMERFERIE

142 børn og voksne indtog i denne 
uge Læk Danske Skole, der i år dan-
nede ramme om Den Sydslesvigske 
Sommerhøjskole. Siden 1985 har fe-
riegæsterne kunne deltage kreative, 
sociale og hyggelige aktiviter. Nogle 
aktiviteter udskiftes hvert år, og an-
dre danner tradition.

Skandaløs vandkamp
Hundredevis af fyldte vandballoner 
ligger klar. På hver sin side af en 
snor står de. Det er børnene mod de 
voksne.

- Tre….To….En!, råber to voksne og 
25 børn i munden på hinanden. 

Der bliver i løbet af de første ti se-
kunder tyvstartet, snydt og grint. 
Reglerne er bare for syns skyld, da in-
gen overholder dem. Det gælder ty-
deligvis bare om at give de to voksne 
mest muligt vand.

- Vi vinder hvert år, fortæller en af 
de yngre piger efter det, der ligner 
et storslået nederlag til de to voks-
ne. Men hun bliver lynhurtigt af-
brudt af vandkampens dommer;

- Nej, de voksne vinder hvert år!, 

erklærer Stine Meyer og forklarer, at 
de voksne både laver reglerne og ind-
tager rollen som dommere. På trods 
af de uretfærdige forhold er vand-
kampen hvert år en kæmpe succes.

- Det er noget af det sjoveste. Men 
jeg tror ikke, at der var helt så man-
ge med i år som normalt. Jeg plejer 
at være mere våd bagefter, konstate-
rer en af pigerne. Foruden vandkam-
pen har årets aktivitetplan budt på 
strikning, bodypaint, skattejagt, lit-
teraturworkshop, kreativt værksted, 
dans, boldspil, brødbagning, kor, 
stomp, kort- og brætspil, yoga og tea-
ter. Der har nærmere sagt været rige-
ligt med aktiviteter til at underholde 
alle aldre.

Aktiviterne 
skaber ny ferieform

Janne Kaasgaard er førstegangsbe-
søgende på Den Sydslesvigske Som-
merhøjskole, selvom hendes børn er 
kommet her de sidste 10 år med de-
res reservebedstemor.

- Det er som at træde ind i et stort 
kollektiv, hvor alle kender alle. Det 
er vildt hyggeligt, siger Janne Kaasga-
ard. Den næsten kollektive ferieform 
har vist sig, at være det helt rigtige 
match for folkeskolelæren fra Silke-
borg.

- Jeg ville gerne med i fl ere år, men 
børnenes far havde ikke lyst - så det 
er faktisk først efter skilsmissen, 
at jeg nu er kommet afsted, fortæl-
ler Janne åbent. For netop de trygge 
rammer med mange aktiviteter, hvor 
børnene kan løbe frit og ikke behø-
ver konstant opsyn, giver en ro og 
frihed til, at de voksne også kan give 
sig i kast med sommerlejren mange 
workshops.

- Der er så mange workshops, at 
det er svært at vælge, men jeg har al-
lerede kastet mig over stomp, yoga 
og kor, afslutter hun.

Lise B. Christo� ersen
lb@fl a.de

Uretfærdig vandkamp er tradition

Efter vandkampen på sommerhøjskolen er 
der ingen, der er tørre.
(Foto: Lise B. Christo� ersen)

Mød Janne Kaasgaard, der for før-
ste gang er på Den Sydslesvigske 
Sommerhøjskole og Karin Bønne-
rup, der har deltaget i 30 år.

www.youtube.com/
Sydslesvigtube

Scan koden og se video
om sommerhøjskolen

RESÜMEE
Insgesamt 142 Kinder und Er-
wachsene haben diese Woche 
die Læk Danske Skole einge-
nommen. Hier wird in diesem 
Jahr Den Sydslesvigske Som-
merhøjskole abgehalten. Zu 
den traitionellen Aktivitäten 
während der Sommerhøjskole 
gehört unter anderem eine et-
was ungerechte Wasserschlacht. 
Hunderte Wasserballons wer-
den gefüllt und dann heißt es: 
Kinder gegen Erwachsene. Das 
ungerechte dabei ist, dass nur 
zwei Erwachsene gegen 25 Kin-
der antreten. »Wir gewinnen je-
des Jahr«, sagt eine der jüngeren 
Mädchen. Die Schiedsrichterin 
widerspricht ihr: »Nein, die Er-
wachsenen gewinnen jedes Jahr. 
Denn wir machen die Regeln 
und sind Schiedsrichter!«

Det er som at træde ind 
i et stort kollektiv, hvor 
alle kender alle.

Janne Kaasgaard

Pennevenindernes breve 
er blevet erstattet af 
snapchat, men funktio-
nen er den samme. Ven-
skaberne holdes ved lige.

VENSKAB

Der bliver krammet og talt om alt, 
når veninderne mødes. Flere genera-
tioner af veninder mødes hvert år på 
Den Sydslesvigske Sommerhøjskole, 
og veninder vedligeholder venska-
berne mellem de årlige sommerhøj-
skoleferier.

Veninder for livet
Sommerhøjskolen er et godt sted at 
fi nde veninder. Det ved Stiine Jann-
sen alt om. Hendes bedste veninde 
mødte hun som 10-årig på ferien i 
Sydslesvig.

- Jeg kan huske, at vi begge græd, 
når vi skulle adskilles og hjem, for-
tæller Stiine om venskabet med Na-
ja Dalstrup Mogensen. De to voksne 

kvinder græder ikke længere, når 
sommerhøjskolen er slut. I dag bor 
de nemlig i samme by, og den af-
stand, der i ungdommen adskilte 
dem, er væk.

- Men dengang vidste man jo godt, 
at der gik et helt år, før man så hinan-
den igen, og det var hårdt, fortæller 
Naja, der som barn boede på Djurs-
land. De to piger holdt kontakten 
som pennevenner mellem ferierne i 
Sydslesvig. I dag tager de to veninder 
stadig på Den Sydslesvigske Sommer-
højskole sammen, men nu hvor de 
begge bor i København, er udgiften 
til frimærker mellem højskoleferier-
ne blevet mindre.

- Ja, det er jo blevet lidt nemmere, 
vi ses jo hele tiden, griner Stiine og 
krammer Naja.

Ny generation 
I sportshallen løber tre teenagepiger 
rundt og griner. Skal man fi nde tvil-
lingerne Therese og Klara Kaasgaard 
Toft, så kan man godt regne med, at 
de er i nærheden af Smilla Højgaard 
Jannsen.

- Vi mødte hinanden første gang, 

da vi var helt små, fortæller Therese.
- Men vi blev først venner senere, 

jeg tror måske, vi var fem år, tilføjer 
Klara. Pigerne er i samme situation 
som Naja og Stiine, der er nemlig 
langt mellem dem, når de ikke er på 
højskolen.

- Vi savner hinanden meget, når 
vi tager hjem, siger Smilla, og de an-
dre nikker enigt. Pigerne har talt om 
at mødes uden for sommerhøjsko-
len fl ere gange, men det er ikke helt 
nemt.

- Det bliver desværre ikke til noget, 
for vi bor i Silkeborg og Smilla bor 
i Roskilde, forklarer Klara. Men med 
snapchat holder pigerne kontakten 
og følger med i, hvad hinanden laver 
til hverdag. App'en har erstattet de 
lange breve, og med billeder, korte 
videoer og tossede smileyer holder 
de afstanden i skak.

- Jeg tror, at vi bliver ved med at 
være veninde, i hvert fald hvis vi bli-
ver ved med at komme på sommer-
højskole, afslutter Terese.

Lise B. Christo� ersen
lb@fl a.de

Generationer af veninder

Til hverdag holder Terese, Smilla og Klara kontakten over Snapchat. 

Naja og Stiine blev veninder som 10-årige, og venskabet er kun blevet stærkere siden.


