Kære Vennekreds

Nytårshilsen Januar 2019

Årets julehilsen 2018 blev lidt anderledes end tidligere år, da vi lagde den på vores hjemmeside.
Hjemmesiden har vi fået godt op at stå i 2018, og der bliver løbende lagt referater, avisartikler m.m. ind på
den, så husk at checke : www.Christianslystsvenner.dk. når du har tid.
Vi havde haft en hektisk tid helt op til december med at følge møderne i ”Samrådet” i Flensborg, så vi
valgte at lave en nytårshilsen til jer med overblik over årets udvikling.
Vi havde igen en dejlig højskoleweekend d. 14-15.april 2018, der startede fredag d. 14. kl. 15.00 på
Seniorcenter Tarp med kaffebord og en orientering ved Helmuth Lothar. Derefter en rundvisning, og 2
venlige beboere Thea Hirschelmann og Ruth Fink lod os komme indenfor og se deres lejligheder. Det var
både interessant og hyggeligt. Derefter var der aftensmad på Christianslyst , sang og underholdning ved
Johan Herold. Lørdag morgen kl. 9 til 10 kom lederen af dansk Alderdomshjem, Bodil Bjerregaard Brocks,
og fortalte om hvordan man driver et dansk plejehjem i Sydslesvig efter både tyske og danske regler. Kl.
10.15 blev den årlige generalforsamling afholdt. (referatet ligger på vores hjemmeside). Frokost og derefter
kørte vi alle ind på Dansk Alderdomshjem i Flensborg, hvor vi fik rundvisning af 2 medarbejdere, og sluttede
så af med hyggeligt kaffebord sammen med beboerne.
Vi fik omtalt vor generalforsamling i 2 artikler i Flensborg Avis, så vi derved synliggjorde, at Vennekredsen
stadig er aktiv. Også en tak til 2 af vore medlemmer, Tove Lerch og Aase Abild, for deres læserbreve om
Christianslyst. Jo mere omtale jo bedre. Og på feriemessen i Herning står Jonna og Bo Trelborg trofast og
gør opmærksom på Christianslyst til interesserede, der desuden har mulighed for at deltage i en
konkurrence om at vinde et weekendophold.
D. 22. oktober afholdt vi bestyrelsesmøde i Sønderborg. Ugen inden fik bestyrelsen en invitation fra
formand for Sydslesvigsk Samfunds Fond, Henrik Becker Christensen, til samme dag at komme til en lille
seance kl. 15.00 på Flensborghus. Det blev en stor glædelig overraskelse for os, at Christianslyst modtog
Prisen 2018 på 100.000 kr. Henrik Becker Christensen understregede, hvorfor prisen 2018 netop blev givet
til Christianslyst. Christianslyst har en stor betydning for kontakten over grænsen mellem Danmark og
Sydslesvig, som det fremgår af de mange overnatninger, og han opfordrede til at bakke op om stedet, der
igen har stigende brugertal. ( 2018 over 12.000).
STATUS er: Christianslysts skæbne hviler i Samrådets hænder. Samrådet er allerede enige om at dække
lejrskolens underskud i 2019 og 2020 med 195.000 € begge år. Vi splejser, så vi sammen fortsat kan drive
Christianslyst, og sådan må vi fortsætte, indtil vi i fremtiden kan finde en varig løsning på problemet. Det er
der bolden ligger, siger Anders Kring, direktør for SdU.
Tilbage er nu blot, om der er i Sydslesvig er vilje til i fællesskab at finde midler til at fremtidssikre
Christianslyst i mange år. Umiddelbart melder Sundhedstjenesten og Kirken ud, at deres vedtægter ikke
tillader, at de sætter penge af til ”Gæsteværelser”. Formentlig vil der komme en afklaring på mødet i
Samrådet d. 4.2.19. Kulturminister Mette Bock mener også, det er på tide at finde en ordning! (FL.A.
03.01.19)
LAD OS KRYDSE FINGRE FOR EN GOD LØSNING !
Hilsen Jan Uwe, Anna-Marie, Bo, Heidi, Birthe, Torben, Orla og Jytte
N.B.: Højskoleophold/generalforsamling mandag den 25. – 26. marts 2019

