Nytårshilsen januar 2020

Kære Vennekreds
Vi ønsker jer alle et rigtig godt nytår, og når vi nu ser tilbage på året 2019, så kom der endelig en
lykkelig løsning for Christianslyst, da det blev offentliggjort d. 18/5, at Dansk Skoleforening for
Sydslesvig havde besluttet at overtage Christianslyst pr. 1/1-2020.
Grænseforeningen udtalte: Vi er rigtig glade for, at Skoleforeningen er villig til at påtage sig denne
opgave. Det er for os at se ingen, der bedre end Skoleforeningen kan løse den bundne opgave at
fastholde et velfungerende sydslesvigsk gæsteværelse, siger Grænseforeningens formand, Jens
Andresen. I Grænseforeningen er der stor forståelse for Dansk Skoleforenings økonomiske
udfordringer. Grænseforeningens bestyrelse har derfor besluttet at stille en garantisum på 1.mill
kroner til rådighed i forbindelse med Skoleforeningens drift af Christianslyst. Beløbet vil være
øremærket til delvis dækning af uventede store tilskudsbehov og delvis dækning af uventede store
vedligeholdelsesopgaver. Garantien gælder i fem år fra d. 1. januar 2020.
SdU’s formand, Kirstin Asmussen, er glad for, at stedet og arbejdspladserne med en overdragelse
til Skoleforeningen, kan bevares. – Stedet har en stor betydning for os alle i mindretallet, og at vi
nu har fundet en løsning, er et godt eksempel på, at vi har et tillidsfuldt samarbejde i mindretallet
og at vi kan opnå resultater, siger hun.
Vennekredsen havde igen nogle dejlige Højskoledage, d. 25 – 26. marts. For første gang afholdt vi
en mandag til tirsdag, hvor vi havde mulighed for at besøge en skole.
Vi startede med at drikke eftm.kaffe på Ungdomskollegiet i Flensborg, hvor vi fik en grundig
orientering og rundvisning af stedets leder Allan Petersen. Vi besøgte et elevværelse og talte med
eleven om hendes hverdag hjemmefra. Derefter var der middag på Christianslyst, efterfulgt af en
dejlig sangaften med Åse Pejtersen. Sangaftenen var tilrettelagt således, at udvalgte personer
havde valgt en sang fra Højskolesangbogen, som de havde et særligt forhold til.
Da det viste sig at vi faktisk sad med 2 forskellige udgaver af Højskolesangbogen, tilbød Else
Tornbo at søge en fond hun kendte til nye Højskolesangbøger. Og det kunne vi da kun sige ja tak
til. Det er allerede effektueret, og vi takker Else for hendes hjælp hertil, og pengene står allerede
på vores konto, med den klausul, at det skal være den nye udgave der udkommer sidst i 2020. Så
det glæder vi os til.
Om tirsdagen startede Orla Møller med at fortælle om skolesystemet i Sydslesvig.
Kl. 10.00 gik vi over til at afholde generalforsamlingen. Derefter en let frokost og så afsted til
Flensborg , hvor vi kl. 13.30 blev budt velkommen på fællesskolen Gustav Johansen-Skolen, af
skoleinspektør Ole Uth. Oprindelig skulle vi have besøgt det danske gymnasium Duborgskolen i
Flensborg, der jo har stor tilknytning til Ungdomskollegiet, men de var ikke færdige med den store
ombygning og lå stadig i byggerod. Så det har vi til gode.

Dagen blev sluttet af på den populære ”Marien Cafe” med kaffe og kager.
Under højskoleopholdet måtte vi undvære Elly Andersen, som var sygemeldt, efter et biluheld.
Dog fik vi kikket os rundt omkring og så de nyomtrukne stole i forhallen og i pejsestuen, som de
100.000 kr. fra Slesvigsk Samfunds Legat blev brugt til.
I årets løb har vi ikke skænket stedet nogen gave, fordi vi ville lige have stolene ombetrukket først.
Et andet af Ellys ønsker er nye lamper til pejsestuen, og det ville vi kikke på, når hun kom tilbage.
Da det så blev meddelt at Skoleforeningen ville overtage stedet pr. 1/1-2020, ville vi vente og tage
dialogen op med den kommende ledelse.
D. 6.november blev der holdt afskedsreception for Elly , og alle medlemmer i Vennekredsen fik en
indbydelse. Nu var det hendes tur til at gå på pension, og det kunne jo ikke passe bedre, end at
hun brugte sin sidste tid på at aflevere stedet på bedste vis, med mange møder sammen med
skoleforeningens bygge- og administrationsafd.
Bestyrelsen mødte talstærkt op, Grænseforeningen, Skoleforeningen, SdU, og Nottfelds
borgmester og lokale samarbejdspartnere til en flot afsked med indledende tale fra Elly selv over
hendes 13 år på stedet.
Her i januar 2020 blev det så offentliggjort, at Sally Flindt-Hansen er udnævnt af Skoleforeningen,
til at være den administrative leder, og kokken Denis er personaleleder på stedet.
Vores formand Jan Uwe Petersen har i 2019 skrevet til skoleforeningen og oplyst om vores
eksistens og støtte til stedet. Vi har efter offentliggørelsen kontaktet Sally, og hun oplyste at hun
gerne vil byde os på en kop kaffe, når hun har fået ansat de sidste nye medarbejdere og
præsentere det nye team, og glæder sig til samarbejdet med os fremover.
Så vi afventer med spænding - hvordan fremtiden nu bliver på Christianslyst.
Nye ejere og ny ledelse skaber ofte muligheder for ny dynamik, og skoleforeningen og det
eksisterende personale vil nu bruge 2020 på at modernisere forretningsgange og finde nye måder
at bruge Christianslyst på, så økonomien forbedres. En overdragelse er altid en god anledning til at
gøre noget nyt, og Christianslysts administrative leder, Sally Flindt-Hansen, satser på
bæredygtighed og bedre BRANDING gennem bl.a. projektet” OPLEV SYDSLESVIG.”
Vi vil løbende holde Jer orienterede om nyhederne på stedet.

Venlig hilsen Jan Uwe, Bo, Anna Marie, Heidi, Birthe, Torben, Orla og Jytte

Husk at notere i kalenderen:
Årets højskoleophold/generalforsamling torsdag d. 7/5 til fredag d.8/5 2020

