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Temperatur
udenfor:

20˚

Kevin Arnes vejrudsigt for Sydslesvig:

Vandets
temperatur:

17˚

Zejt-ungs sommerferie special

Smilla og Klara blev 
venner for otte år siden, 
da de mødtes på Som-
merhøjskolen.

På sommerhøjskolen i Bredsted 
mødes 130 deltagere til en uge 
med hygge. Også Smilla og Kla-
ra fra Roskilde og Silkeborg. De 
12-årige piger glæder sig begge 
til den, når sommeren nærmer 

sig.
- Det er mega hyggeligt. Man 
kan lave, hvad man vil, siger 
Klara Kaagaard Toft.

Mange 
gengangere
Pigerne har lært hinanden at 
kende på sommerhøjskolen. 
Der er nemlig mange, der kom-
mer tilbage år efter år. Blandt 
andet også Klaras reservebed-

ste, som har Klara og hendes 
søskende med år efter år.
- Nogle siger, at min reserve-
bedste er hende, der har været 
her i fl est år, siger Klara.
Smilla Marie Højgård Jannsen 
mormor var med til at starte 
sommerhøjskolen. Derfor har 
Smillas mor altid været med, 
og Smilla næsten også. Faktisk 
er de ni afsted på sommerhøj-
skolen fra Smillas familie. Hen-
des forældre, morfar, moster, 
kusiner og fætre.
- Man kender nogle i forvejen, 
og så lærer man nogle nye at 
kende. Det er godt, konstaterer 
Smilla.

For kort tid
Begge piger håber, at de vil 
komme på sommerhøjskolen 
resten af livet. Selvom der da 
også er dårlige ting ved det uge-
lange møde en gang om året.
- Det er al for kort tid, fortæller 
Smilla.
- Det dårlige er, at der er et helt 
år, til vi ses igen, tilføjer Klara.

Ina Grønvig
ina@fl a.de

Gensyn på sommerhøjskole

 (Foto: Tim Riediger)

Dagens sommerbillede:

SMILLA OG KLARA SES HVERT ÅR PÅ HØJSKOLEN

SOMMERFERIE

(foto: Julia Caesar)

Har du et specielt sted, hvor du bare elsker udsigten? Send os et 
billede af dit yndlingssted på zejt-ung@fl a.de og få det i avisen.
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