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Freja på seks år viser sin lille både frem, som hun har lavet på værkstedet tirsdag formiddag.  (Fotos: Sven Geißler)

RESÜMEE
Jedes Jahr findet die Sommer-
højskole irgendwo in Sydsles-
vig statt. In diesem Jahr ist die 
Sønder Barup Danske Skole eine 
Woche lang das Zuhause der 150 
Teilnehmer. Unter den Teilneh-
mern sind etwa gleich viele aus 
Sydslesvig und Dänemark und 
etwa die Hälfte der Teilnehmer 
sind Kinder. 

Vor Ort werden zahlreiche 
Aktivitäten angeboten. Ziel der 
Høj skole ist es unter anderem, 
den Teilnehmern Wissen über 
die Minderheit zu vermitteln 
und natürlich sollen die Teil-
nehmer Spaß haben und ihren 
Urlaub genießen. 

Die Sommerhøjskole ist jedes 
Jahr ausgebucht und es sind vie-
le Teilnehmer dabei, die jedes 
Jahr wiederkommen. 

Det er en tradition, at 
der hvert år afholdes 
sommerhøjskole et sted 
i Sydslesvig   -- og for 
langt de fleste deltagere 
er det en fast bestanddel 
af sommeren.

SOMMERHØJSKOLE

Sønder Brarup. Det er lige nu igen tid 
for årets sydslesvigske sommerhøj-
skole.

Den finder i år sted på Sønder Bra-
rup Danske Skole, hvor omkring 150 
deltagere, nogenlunde ligeligt for-
delt på danske og sydslesvigske og 
børn og voksne indfandt sig i lørdags 
til en uge i hinandens selskab.

Den Sydslesvigske Sommerhøjsko-
le afholdes hvert år et sted i Sydsles-
vig, der tilbydes en række aktiviteter, 
hvor hele familien kan være med, 
og formålet om blandt andet at »for-
midle viden om det danske mindre-
tal« går hånd i hånd med ideen om 
at hygge sig sammen og holde ferie.

Altid booket ud
Stine Meyer, der i år er en del af plan-
lægningsgruppen, prioriterer høj-
skolen som en fast bestanddel af sin 
sommer, og det er der mange andre, 
der også gør. 

Sommerhøjskolen er nemlig år ef-
ter år booket ud, og antallet af gen-
gangere er særdeles højt. Af de mel-
lem 120 og 150 deltagere, der er plads 
til, er der hvert år bare mellem fem 
og ti nye. 

Og det kan måske godt være lidt 
svært at finde sig til rette i et selskab, 
der har kendt hinanden gennem en 
årrække, erkender Stine Meyer.

- Vi gør jo, hvad vi kan, for at alle 
føler sig velkommen. Og vi skal også 
huske ikke at blive for indforstået og 
sige »Vi gør bare som sidste år«, siger 
hun.

Men hun synes nu, det går meget 
godt med at få de nytilkomne godt 
integreret - og noget tyder på, at hun 

har ret, for ni af ti nye vender tilbage 
på et senere tidspunkt.

Specielt at være ny
Stine har været med, siden hun var 
lille, og derfor har hun aldrig prøvet, 
hvordan det er, når man kommer 
som helt ny.

Det har til gengæld Stinne Høst 
fra Aarhus, der i år er med for før-
ste gang.

En af hendes venner har deltaget i 
sommerhøjskolen i nogle år og fore-
slog hende også at prøve det. Og da 
Stinnes mand og ældste datter tog på 
Spejdernes Lejr i Sønderborg, pakke-
de hun de to yngste døtre, Freja på 
seks og Liv på to år, og tog til Sydsles-
vig.

- Det er rigtig hyggeligt, siger Stin-
ne Høst, men er heller ikke bleg for 
at sige, at det ikke er det nemmeste i 
verden at være ny sådan et sted:

- Det er jo lidt specielt, når alle 
kender alle. Man kan mærke, at de er 
glade for at se hinanden igen - og der 
hører man jo ikke med, siger hun og 
tilføjer:

- Men omvendt kan alle se, at man 
er ny, og så kommer de gerne hen og 
spørger ind til, hvem man er, og hvor 
man kommer fra. Og lige så lang-
somt lærer man folk at kende.

Stinne Høst er ikke afvisende over 
for at blive en af gengangerne, men 
så vil hun gerne have hele familien 
med:

- Det er sjovere, at man kan holde 
den korte ferie, man har, sammen, 

siger hun.

Gribes af petanque
Aktiviteterne på den sydslesvigske 
sommerhøjskole varierer år for år, 
men ud over det hyggelige samvær 
går én ting igen: Petanque-turnering.

Den finder sted onsdag eftermid-
dag, når alle andre aktiviteter sus-
penderes, og hold af to personer dy-
ster mod hinanden.

- Folk går højt op i det, og alle bli-
ver grebet af det. Ligesom, hvis man 
ikke har forstand på fodbold, men 
tager på stadion og ser en kamp og 
bliver grebet af stemningen - sådan 
er det også her, fortæller Stine Meyer 
begejstret - og hun ved intet om pe-
tanque.

Der spilles knald eller fald-kampe, 
og efter aftensmaden spilles »de vig-
tige kampe«, der afgør, hvem der får 
vandrepokalen med hjem. Og sådan 
en petanqueturnering kan i øvrigt 
godt trække ud til midnat.

Mere end 30 år
Der er lidt uenighed om årstallet for 
den allerførste sommerhøjskole - må-
ske, fordi Bo Hansen fra planlæg-
ningsgruppen ikke har fået de rigti-
ge tal fundet frem.

Stine Meyer er helt sikker på, at 
hun har været med, siden hun var 
tre år gammel - det var i 1983. Men 
officielt - som man kan læse det på 
sommerhøjskolens hjemmeside - var 
premieren i 1985.

Der er ikke noget, der kan øde-

lægge den gode stemning, så der er 
stor enighed om, at Den Sydslesvig-
ske Sommerhøjskole har fundet sted 

hvert år i mere end 30 år.
 Trine Flamming
 tf@fla.de

Halvandet hundrede hygger på højskole

Jens »Kettenhemd« kalder de instruktøren, der viser blandt andre Lewe på 11 år (t.v.) og 
Theo på ti, hvordan de laver våben til de forestående rollespil.

Bo Hansen og Stine Meyer er begge med i planlægningsgruppen og sammen med deres 
familier faste deltagere på sommerhøjskolen.

Folk går højt op i det, og alle bliver grebet af det. 
Ligesom, hvis man ikke har forstand på fodbold, 
men tager på stadion og ser en kamp og bliver 
grebet af stemningen - sådan er det også her.

Stine Meyer,  
medlem i planlægsningsgruppen 

af sommerhøjskolen


