
Højskole. Humøret og ak-
tivitetsniveauet er højt.
Selv om det regner meget,
er kursisterne på Sommer-
højskolen i Sydslesvig i
godt humør. De fleste
kender også hinanden fra
tidligere år.

SØNDER BRARUP. Der er ikke et ene-
ste menneske at se nogen steder, og
alligevel er der et eller andet sted 130
personer. På vej ind ad indkørslen til
Sønder Brarup Danske Skole arbejder
vinduesviskeren på højtryk.

På sportspladsen står der godt 40
telte, der er godt lukket til, men der
er ikke et eneste menneske.

Fra kantinen lyder der fællessang
og klaverspil. Jo, der må være 130
personer her.

Årets sommerhøjskole i Sydslesvig
er i gang, og det har den været i tre
dage. Kursisterne er indlogeret, og de
har valgt deres drømmeaktiviteter. 

- I år kan vi tilbyde vi ikke færre
end 28 aktiviteter. Der er alt lige fra
forskellige hobbyaktiviteter over fo-
redrag til gallafest, siger Finn Kris-
tensen fra Frederiksværk. 

Han er med i planlægningsgruppen
og er med på sommerhøjskolen for
13. gang.

Halvdelen er gengangere
Det er i det hele taget et kendetegn
ved sommerhøjskolen i Sydslesvig:
Langt over halvdelen af de 130 delta-
gere har gengangere.

Det gælder også for Anni Jensen.
Hun er organist og fra Djursland. Ud
over at være almindelig højskoledel-
tager er hun også leder af sommer-
højskolens kor. Det har hun været i
otte til ti år.

- Deltagerlisten er det første, vi læ-
ser, når vi modtager bekræftelsen på,
at vi er optaget. Og så glæder vi os
altid over, at der er så mange vi ken-
der, siger Anni Jensen.

Det er med at være hurtig, hvis
man vil med på »Sommerhøjskolen i
Sydslesvig.

- Vi lukker for tilmeldingerne, når
de 130 deltagere er nået, siger Stine
Doberck fra planlægningsgruppen. 

I år er der 40 børn, der er under 18
år, og 90 børn over 18 år. 

Det med, at alle deltagerne er børn,
nåede Finn og Stine lige frem til i
snakken med avisens udsendte, og de

grinede tilfredse.

Samling
Efter middagsmaden er der »Samling«
fællessang. Kursisterne synger Kim

Larsens sang om hospitalskibet Jut-
landia, så hele fællesarealet er fyldt
med sang. 

- Der er altså 30 kilo kartofler, der
skal skrælles, så I skal begynde i god

tid siger Karen Thagaard fra planlæg-
ningsgruppen til køkkenhodet efter
sangen. 

Alle kursisterne er på et eller andet
tidspunkt med på et køkkenhold og

et rengøringshold.
Under samlingen bliver resten af

dagens praktiske gøremål koordine-
ret, og kursisterne får at vide, at når
det er så fugtigt vejr, som det er, er
de nødt til at tørre fødderne af og
holde døre og vinduer lukket.

- Hvilken fugt, lyder det fra en
morsom kursist.

Redaktionsgruppen på højskolens
avis er meget stolt, fortæller Torsten
Wulf fra Sønder Brarup. 

Han er med for 19. gang. 
- Vi kan i år proklamere, at vi har

fordoblet højskoleavisens oplag, siger
han med arme og ben. 

- Nu kan I ikke kun læse avisen et
sted i bygningen. Vi har hængt den
op to steder, siger han. 

Stort bifald.

Nyt tøj
Hvad synes I om regnvejret? 

- Hvis man sidder i en camping-
vogn, er det hyggeligt. I øvrigt er jeg
ligeglad med regnvejr, siger Frida på
otte år fra Holbæk. 

Hun sidder med veninden Luna og-
så otte år og hendes mor Kitt fra Kol-
ding i håndarbejdslokalet.

De er sammen med 15 børn og
voksne, der har meldt sig til tekstil og
smykker hos de mangeårige sommer-
højskoledeltagere Nina Sørensen fra
List og Ilona Heimböckel fra Bredsted.

Her har ni-årige Ejas mor fra Bred-
sted syet en jakke og en nederdel til
sin datter.

Jubilæum
- Det er i år 25. gang, der er sommer-
højskole i Sydslesvig, siger Karen
Bønnerup fra Djursland. 

Hun er medansvarlig for jubilæ-
umsfesten og gallamiddagen i den
anledning, og hun har været med 22
gange.

25 års jubilæet fejres på Sønder
Brarup Danske Skole fredag den 24.
juli fra klokken 15 til 17. Alle, både
tidligere kursister,  gæster og interes-
serede, er velkommen.

- Ja, vi vil glæde os, hvis naboerne
af nysgerrighed bare vil komme for at
se, hvad det er, vi går og laver, siger
Stine fra planlægningsgruppen. 

Planlægningsgruppen opfordrer al-
le, der kommer, til at tage gamle bil-
leder og rariteter med, der har et eller
andet med sommerhøjskolen at gøre.

Georg Buhl
gb@fla.de
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Kun børn på sommerhøjskole
»Sommerhøjskolen i Sydslesvig« 2009 finder sted i Sønder Brarup. Det regner fra morgen til aften, men det påvirker ikke kursisterne. Ifølge planlægningsgruppen er alle 130 kursister på højskolen børn. 

Denne jakke og nederdel har Ejas mor syet på Sommer-
højskolen i år. Eja fra Bredsted er ni år, og det er ottende
gang hun er med på sommerhøjskolen.

- Vi bygger lige en standardrobot, siger Paw Max. 15 min
senere styrer han den rundt på gulvet med sin mobiltele-
fon. Børnene Arwid på 11 og Nis på otte måber, mens de
ser beundrende på Paw. 

Arrangørerne af årets »Sommerhøjskole i Sydslesvig« 2009 er lykkelige for at den bliver afviklet i og omkring arealerne
på Sønder Brarup Danske Skole. - Faciliteterne er som skabt til sommerhøjskole i regnvejr, lyder det fra en enstemmig
planlægningsgruppe. Bagerst i midten er det Karen Thagaard der holder »samling«, og det er organist Anni Jensen, der
står ved klaveret. Hun har lige akkompagneret til »Jutlandia«.
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