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SØNDER BRARUP Dan-
ske Skole summer for tiden
af liv, selv om sommerferi-
en begyndte for knap en
uge siden. 

Knap var den sidste elev
og lærer ude, før Sommer-
højskolen rykkede ind for
en uge med omkring 140
deltagere i alle aldre.

Formiddag og eftermid-
dag går det løs med kurser i
tegning og maling, syning,
sløjd, mavedans, rollespil
og meget andet i forskellige
lokaler på skolen. 

Kun på to tidspunkter er
der kun et tilbud til delta-
gerne: Gymnastik før efter-
middagens værksteder
åbner og korsang inden af-
tenens program, der varie-
rer fra aften til aften.

Familiedag
Onsdagen afveg dog fra
den øvrige uge, idet den
traditionen tro er erklæret
til familiedag. 

Denne dag kan instruk-
tørerne holde deres værk-
steder åbne, men kan også
selv kigge rundt og se, hvad
der foregår på de andre
hold.

I år blev den store mang-
foldighed af udbud dog be-
grænset til formiddagen.
Tilmeldingslisten til efter-
middagens p-tang (som-
merhøjskoleudtryk for pe-
tanque) kom nemlig til at
omfatte stort set samtlige
deltagere. 

Derfor blev det til en 
dyst om at finde Sommer-
højskolens p-tang-mestre.

Trofaste kursister
Det er i år 20. gang, at der
kaldes til Sommerhøjskole.
Ved velkomsten viste det
sig, at flere har været med
op til 18 gange.

En af dem er Stine Do-
berch.

- De første år var jeg her
sammen med mine foræl-
dre. Jeg var nemlig kun
fem år første gang, oplyser
hun med et bredt smil.

For hende er deltagelsen
i Sommerhøjskolen blevet
en selvfølgelig del af som-
merferien. De seneste fem
år har hun også har været
med i planlægningsgrup-
pen bag Sommerhøjskolen.

- Gruppen består af seks
til ti deltagere, som er villi-
ge til at påtage sig det fri-
villige, ulønnede arbejde
med at forberede den næste
Sommerhøjskole. Hvert år
kommer der nye til, som
sammen med mere erfarne
medlemmer sørger for kon-
tinuiteten, forklarer Stine
Doberch, som nu overlader
sin plads til en ny.

Sommerhøjskolen be-
gyndte for 20 år siden i
Vesterland på Sild. Det føl-
gende år foregik den i den
østlige del af Sydslesvig, og
målet er stadig at veksle
mellem øst og vest som
hjemsted.

For de hurtige
I starten var de fleste del-
tagere fra Sydslesvig. Med
tiden er der kommet ad-
skillige fra Danmark med.

Selv om Sommerhøjsko-
len lægger foldere ud på
skoler og biblioteker, skal
man være heldig for at få

plads. Tidligere deltagere
får nemlig besked med 
posten nogle dage tidligere,
og de fleste er meget hurti-
ge til at beslutte sig for at
være med igen.

- Egentlig havde vi kun
planlagt med 100 deltagere
i år, men hvis folk var villi-
ge til at bo i eget telt ved
sportspladsen, var der
åbnet for flere. Det var
mange villige til, så derfor
klarer vi os i år stort set
uden en venteliste, forkla-
rer Stine Doberch.

Køkkenhold søges
Plads til udendørs aktivite-
ter er vigtig for Sommer-
højskolen. Endnu vigtigere
er dog køkkenfaciliteterne.

- Det begrænser udvalget
af skoler en del, at der skal
være plads til at lave mad
til så mange. Normalt ser vi
også på, om der er plads til,
at vi kan spise sammen,
men det lader sig ikke gøre
på Sønder Brarup Danske
Skole med så mange delta-
gere, beklager Stine Do-
berch.

Gennem ti år har et fast
sammentømret hold på fire
kvinder sørget for indkøb
og madlavning. De har dog
erklæret, at ti år må være
nok, og at næste gang bli-
ver der plads i køkkenet til
et nyt hold.

- Ofte bliver vi vækket
om morgenen ved duften af
friskbagte chokoladeboller.
Mindst to gange i løbet af
dagen serverer de kager, så
det er de færreste, der ikke
slæber et par kilo mere
med hjem, end de havde
med, griner Stine Doberch.

Et nyt køkkenhold får
noget at leve op til, mener
hun. Anker Simonsen

Sommerferieuge 
med kurser og sjov

Sommerhøjskole. Omkring 140 voksne og børn 
hygger sig i denne uge på Sønder Brarup Danske Skole.  

Et sammensvejset hold har
deres sidste regeringspe-
riode i køkkenet. Bodil ,

Jytte, Lene og Karen me-
ner, at ti år må være nok. 

Mange fulgte opfordringen til
at tage eget telt med. Derfor
kunne Sommerhøjskolen ud-
vides med 40 deltagere flere
end de planlagte 100. 

Petrea på seks år er med
for første gang. Hun får
hjælp til filtningen af 
Karin, der har været 
med de seneste 17 år. 
(Fotos: Anker Simonsen)

Ofte bliver vi
vækket om
morgenen
ved duften af
friskbagte
chokolade-
boller. Mindst
to gange i
løbet af 
dagen serve-
rer de kager,
så det er de
færreste, der
ikke slæber
et par kilo
mere med
hjem.

Stine Doberch
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