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En klassiker til søs!

inviterer igen til

Vi kan gå ombord kl. 17, skibet sejler kl. 18 

og er i havn igen kl. 21.

Der er mulighed for at blive lidt længere ombord!

Tag din egen madpakke med! 

Drikkevarer kan købes ombord.

Pris pr. person: 20 euro

Billetter  sælges hos Flensborg Avis,
Wittenberger Weg 19 mandag til fredag
mellem kl. 8 og 16

Billetter  sælges hos Flensborg Avis,
Wittenberger Weg 19 mandag til fredag
mellem kl. 8 og 16

jazz, øl og fest 
på Alexandra

fredag den 
1. september!

Quintetten spiller

Ferie. En ny genera-
tion og masser af
bøvl med en ovn på
sommerhøjskolen i
Bredsted.

BREDSTED. Sommerhøj-
skolen er en tradition.

Den finder hvert år sted
den første uge i sommerfe-
rien. Sådan har det været i
24 år. Og der er ingen pla-
ner om at ændre på det.
Hvorfor skal man også det,
når det fungerer.

Konceptet er meget sim-
pelt. Man kan stort set
gøre, hvad man vil. Man
kan deltage i en af de man-
ge aktiviteter, eller man
kan bare slappe af, hvis det
er det, man vil. Men det er
der faktisk ikke så mange,
der har lyst til.

Sommerhøjskolen er ak-
tiv ferie. Cykelture, en Va-
dehavstur, sport, hånd-
værk, håndarbejde, kunst,
musik og meget mere. En
uge med tid til at udfolde
sig.

Healing, meditation og
yoga er en måde at gøre det
på. En anden er at fremstil-
le noget. Vikingesmykker,
tøj eller en udendørs ovn,
som sommerhøjskolen har
bygget til Bredsted Danske
Skole, hvor højskolen har
holdt til i år.

Og så er der selvfølgelig
festerne. I aftes var der stor
afslutningsfest for de 130
deltagere, men allerede
torsdag blev ovnen indviet
med en pandekagefest. Det
blev en stor fest, for ingen
ved, om det måske var
sidste gang, man kunne
bruge ovnen. Det er ikke
sikkert, at den får lov at
blive.

Besøg af politiet
- Naboen ringede simpelt-
hen til politiet. Han føler
sig generet, fortæller Henry
Bohm, højskoledeltager og
til dagligt lærer på skolen i

Bredsted.
Politiet har været der tre

gange for at undersøge
»ovn-sagen«. Ovnen er byg-
get op ad en mur til nabo-
grunden. Den tre meter
høje skorsten rækker en lil-
le meter over muren, og na-
boen mener, at det er ulov-
ligt.

Deltagerne på sommer-
højskolen med bygge-
mester Leif i spidsen har
forsøgt at overbevise nabo-
en om, at den ikke kommer
til at genere ham, men det
lykkedes ikke.

- Selv distriktsskorsten-
fejeren er blevet tilkaldt,
men han sagde, at han ikke
er ansvarlig. »Det er jo bare

en grill«, sagde skorstens-
fejeren, fortæller Henry
Bohm.

Anette Ingwersen fra
sommerhøjskolens styre-
gruppe er en smule opti-
mistisk.

- Vi må se, hvordan det
kommer til at gå.Vi må fin-
de ud af, om skolen i frem-
tiden har ret til at bruge
ovnen, siger hun, som til
daglig også er mor til et af
børnene på skolen.

Aldersforskel 
på 70 år 
Anette Ingwersen har sid-
det i sommerhøjskolens
styregruppe i tre år.

- Der er en utrolig positiv
oplevelse. Hele atmosfæren
er dejlig, siger hun.

Deltagerne på sommer-
højskolen er meget spredt i
alderen. Den yngste er tre
uger, den ældste nærmer
sig de 70 år.

- Man har altid den sik-
kerhed, at alle passer på
hinanden. Især med børne-
ne kan man stole på, at alle
har et øje på dem. Det bety-
der, at man rigtig kan slap-
pe af, siger Anette Ingwer-
sen.

Der er også en professio-
nel børnepasning på som-
merhøjskolen. De små har
fået tilrettelagt deres helt
eget program.

- Det er to af skolens for-
henværende elever, som
passer børnene, og de har
faktisk selv været med på
sommerhøjskolen, da de
var børn, fortæller Henry
Bohm.

Og børnene er ved at bli-
ve voksne.

- I år har vi en med, som
første gang var med på
sommerhøjskolen, da hun
var tre år. I år har hun selv
sin lille datter med, fortæl-
ler Anette Ingwersen.

Til afslutningsfesten kan
Anette ikke være med.

- Jeg skal til et bryllup,
og det gør rigtigt ondt ikke
at få en rigtig afslutning,
siger hun.

Til afslutningsfesten i af-
tes blev alt det, der er frem-
stillet i ugens løb, vist frem,
og der var underholdning
både med korsang og et lil-
le modeshow.

Og så gælder det ellers
om at vente. Indtil der
kommer sommerhøjskole
igen. Til næste år, den
første uge i sommerferien.

Daniel Dürkop

Vokser op med sommerhøjskolen

Leif (t.v.) og Jakob lægger sidste hånd på den ovn, der har
givet politiet anledning til at kigge forbi tre gange i løbet
af den seneste uge.

Man behøver ikke at deltage i sommerhøjskolens aktivite-
ter, men kan bare nøjes med at slappe af. Matthias her har
været aktiv, og nu har han brug for at slappe af.

Katrin har sat sig til symaskinen. Hun er i gang med et
sengetæppe. (Fotos: Martina Metzger)




