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Siden 2008 har jeg nu været forkvinde i HKUF. 
Dette hverv overtog jeg, fordi der ellers ikke var 
nogen og HKUF ś opretholdelse var i fare. At det 
nu blev til mere end 13 år, havde jeg ikke troet.   

Da jeg overtog formandsposten, var jeg lidt skep-
tisk, da jeg ikke havde nogen erfaring. Klar, jeg 
havde engang været bisidder i bestyrelsen, me-
ner det var i 80-erne og det er jo ikke det samme 
som at være formand. Men jeg tog udfordringen 
op.  

Mange ting er sket i denne tid.  

HKUF havde 90-års jubilæum i 2011 og det skulle 
fejres. Forskellige aktiviteter og arrangementer 
blev planlagt og organiseret, hvoraf vi desværre 
blev nødt til at aflyse nogle af dem pga. for få til-
meldinger. Dog var receptionen med teaterfore-
stillingen ”Dinner for One” på plattysk en succes.  

Der blev oprettet og nedlagt afdelinger. Vi blev 
nødt til at nedlægge bordtennis, da der ikke var 
flere medlemmer, der udøvede denne sports-
gren. Vi oprettede taekwondo og nedlagde den 
igen, da afdelingslederen og trænerne pga.  af 
arbejde og studie ikke kunne varetage deres 
amt. Vi har oprettet en fodboldafdeling, som 
vokser og vokser. Så det har været op og ned i de 
afdelinger, der var repræsenteret.  

HKUF er altid med til de offentlige arrangemen-
ter som ”Vereinsmessse”, årsmøde for at repræ-
sentere foreningen. Bestyrelsen og afdelingsle-
derne er altid med på banen.   

HKUF har også prøvet at arrangere nogle aktivi-
teter på tværs af afdelingerne. Desværre uden 
held, men vi prøver igen.  

Jeg selv har afprøvet meget i foreningen. Spillet 
håndbold i næsten 30 år og været træner, hjulpet 
min mor med mor-barn gymnastik, svømmet, 
spillet teater og spillet badminton, hvilket jeg sta-
dig gør. Men HKUF er ikke kun en forening, hvor 
jeg udøver min sport. Nej, gennem årene er der 

opstået mange venskaber, mange gode minder 
fra alle håndboldturene både som dame/ung-
domshold og mixhold. Minder jeg ikke vil være 
foruden. 

 Jeg er meget ked af, at mange ikke kan se den 
gave, de får ved at være en del af foreningen. 
Tiden viser, at der ikke er megen interesse for 
selve foreningen. Mange kommer bare og ud-
øver deres sport, men gider ikke at investere 
mere i det.  

Jeg er meget glad for min forening. Siger hermed 
en stor tak til min bestyrelse og afdelingsle-
derne/stedfortræderne der gør et stort stykke 
arbejde. Tak til alle medlemmer, der har gjort 
HKUF til det, den er i dag. Samarbejdet og inte-
ressen for foreningen er det, der er afgørende 
for, at en forening ikke dør.  

HKUF, tillykke med de 100 år. 

BESTYRELSEN
af Ina Blaas

"HKUF er ikke kun en forening for 
mig, nej det er en slags familie og 
det er derfor jeg ikke går og tænker 
på, hvor meget tid og arbejde, der 
investeres i foreningsarbejdet. Jeg 
gør det gerne, fordi HKUF har givet 
mig meget igen."
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Den 09. august 2012 startede jeg en fodboldsko-
le med 9 små drenge på græsplænen ved Harre-
slev danske skole.  

På generalforsamlingen året efter besluttede 
bestyrelsen og HKUF's medlemmer at oprette en 
fodboldafdeling.  

I mellemtiden blev de første HKUF-hold registre-
ret hos DFB (det tyske fodboldforbund), og fra da 
af deltog HKUF-fodboldhold i felt- og indendørs-
rækkerne i distriktet Slesvig-Flensborg.  

Jeg blev støttet i dette arbejde af min næstfor-
mand Marc Jensen.  

Det er vigtigt for HKUF-afdelingen, at der ud over 
sport også udvikles venskaber, og at der lægges 
vægt på teambuilding.  

Fra 2014 tog HKUF-holdene således hvert år på 
flere dage lange ture og deltog i internationale 
turneringer. Brande, Brøndby, Aalborg, Grenå, 
Esbjerg, Düsseldorf var nogle blandt de mange 
ture, hvor vores fodboldspillere også kunne kon-
kurrere med kendte hold fra HSV, Fortuna Düs-
seldorf, Alemania Aachen, Brøndby Kopenhagen, 
Esbjerg fB osv.  

Oplevelser, som børnene aldrig vil glemme, og 
som vores medlemmer helt sikkert vil huske 
med stor glæde.  

Siden 2018 har HKUF fodbold samarbejdet med 
det danske 1. divisionshold SønderjyskE, og i år 
er vores talent Linus Thieler kommet på U13-hol-
det i HFK/SønderjyskE. Det viser os og børne-
ne, at vejen til talentudvikling kan, ja bør gå via 
Danmark.   

Siden 2017 har vores ungdomshold deltaget i 
serien i Danmark. Siden 2021 har alle ungdoms-
hold deltaget.  

På den tyske side har især vores E og D ung-
domshold opnået stor succes med mesterskaber 
og deltagelse i distriktspokalfinaler, men den 

danske vej synes at være den rigtige for vores 
lille afdeling.   

Jeg bliver støttet af et lille team af trænere, 
herunder den nuværende næstformand Mads 
Lausten, som bidrager med sin ekspertise og sit 
engagement.  

Indtil 2020 var alt koncentreret om en børne- og 
ungdomsafdeling med et herrehold. Så starte-
de vi et nyt herrehold-projekt, og et nyt kapitel 
begyndte i HKUF. Desværre stoppede pande-
mien det succesrige hold i dets første sæson. I 
den nuværende sæson blev projektet genstartet 
med yderligere succes. I den første deltagelse i 
distriktspokalen nåede holdet allerede til kvart-
finalen.   

Disse første små succeser førte til en yderligere 
tilgang af medlemmer, og der blev derfor dannet 
et herrehold mere, der ligesom vores første da-
mehold begyndte at spille i Danmarksserien. 

På grund af vores vækst i antallet af medlemmer 
og hold kunne HKUF bidrage til planlægningen af 
kunstgræsbanen på det kommunale idrætsan-
læg i Harreslev og afholder nu sine træninger og 
kampe på Holmberg ved siden af fodboldafdelin-
gen i TSV Nord Harrislee.  

Det er endnu uvist, hvad fremtiden vil bringe og 
kan bringe og hvilke aktive mennesker, der plan-
lægger og fortsat vil bidrage med deres visioner.  

Indtil nu har det været en meget god rejse for 
mig, manden med bolden, som gerne ser mere 
støtte i form af arbejdskraft og også i økonomisk 
form i fremtiden, så fodbolden kan fortsætte 
med at rulle for fremtidige generationer!

FODBOLD
af Benno Ewel

"I dag 9 år senere, har HKUF's fod-
bold-afdeling i alt 70 unge, der spil-
ler på holdene G (U5) til C ungdom 
(U14) samt 55 kvinder og mænd i 
seniorafdelingen." 
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I starten af 2018 overtog jeg amtet som hånd-
boldafdelingsleder. Det var en ny og spændende 
opgave. Vi har i den tid haft et konstant med-
lemstal i afdelingen med få svingninger.  

Afdelingen havde ca. 80 aktive medlemmer der 
fordelte sig på 2 herrehold, 1 herre ynglinge hold 
og en minihåndboldgruppe. 

I minihåndbold ligger deltagerantallet mellem 
25-30 børn i alderen 5 – 9 år. De træner en gang 
om ugen i holmberghallen. Derudover deltager 
de i “total håndboldstævner” i Danmark.  
Stævner der med jævne mellemrum finder sted i 
weekenden. 

I fremtiden vil vi samarbejde med SDU og DGI få 
et stævne ned til Sydslesvig, dog grundet Corona 
pandemien lykkes dette ikke endnu.

Herre ynglingende har kæmpet sig niveaumæs-
sigt op i den højeste række man kan spille i 
(Oberliga Hamburg/Schleswig – Holstein). De fik 
endda mulighed for at spille kvalifikations- 
turneringen for at rykke op i herre ynglinge  
Bundesligaen. Dette lykkedes desværre ikke, 
men det har været en spændende og  
udfordrende opgave for dem. 

Det sidste år som ynglinge fik de grundet  
Corona ikke spillet. Hele sæsonen 20/21 blev 
aflyst og nu har de opnået alderen hvor de skal 
spille i seniorrækker. 

Holdet er gået i opløsning. Nogle har skiftet for-
ening, andre startede en uddannelse og nogle er 
stoppet med at spille.

1. herrehold er et etableret hold i KOL (Kreis 
Oberliga). Ambitiøse spillere der ofte kæmpe om 
de øverste pladser i ligaen. Desværre er det ikke 
lykkes for dem at tage det næste skridt, men vi 
arbejder på det.

2. herrehold består overvejende af gamle 
HKUF'ere. Spillere der gerne spiller sammen, 
hygger men også er ambitiøse. De spiller i den 

nederste række (Kreis Klasse). Deres mål er er de 
øvre pladser med mulighed for oprykning.

Corona pandemien har sat dets spor. Medlems-
tallet er faldet lidt. Vi ligger omkring 70 aktive. 
Vi har stadig minihåndbold med ca. 30 unger 
mellem 5 og 9 år. 

Herre ynglinge holdet har opløst sig. 

De to herrehold blev lagt sammen til et. Her 
håber vi, at vi til næste år kan få hold nummer to 
op at stå igen. 

Alt i alt kan man sige at vi i min tid som afdelings-
leder har holdt medlemstallet nogenlinde på 
samme niveau. 

Jeg er meget taknemmelig for den understøttelse 
og det engagement træner og instruktører viser i 
samtlige hold. 

Tak for jeres indsats.

HÅNDBOLD
af Ib Rerup
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Al mit voksenliv har jeg været medlem af HKUF. 
Både i bestyrelsen og som aktivt medlem. Der 
har været mange oplevelser, som jeg aldrig vil 
glemme. Årene i håndboldafdelingen. Opstart af 
ungdomsafdelingen i 70erne. 

Og sidst men ikke mindst petanqueafdelingen i 
1995. Vi blev hurtigt de 25 medlemmer, som har 
holdt ud nu i 26 år. Der er frafald og der er kom-
met nye til, men stort set er vi alle i gang endnu.  

Vi har været med til landsstævner, landspe-
tanquestævner, landsmesterskaber. Store ople-
velser, man aldrig glemmer.  

Hvis jeg tænker på petanque, tænker jeg også 
på de mange stævner, vi har været til rundt om 
i landet. Mange gode venner er det blevet til og 
der er stadig spillere, der kommer til vort efter-
årsstævne i september. Ikke kun på grund af spil-
let, men også på grund af, at de får gule ærter. 

Her i corona tiden blev det ikke til meget. Vi skul-
le passe på os selv og de andre. Nu er vi kommet 
i gang. Stille og roligt og håber på, at få vores 
efterårsstævne op at stå på gammel manér i 
september 2021. 

Tillykke med HKUF fra os alle i petanqueafdeling. 

PETANQUE
af Irmi Rerup

"Nu er vi blevet 25 år ældre. Farer 
ikke så meget rundt mere, men vi 
er med og det er vigtigt. Jeg er glad 
for, at vi stadig er i gang og kan hyg-
ge os sammen."
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For ca. 8 år siden startede jeg med at engagere 
mig som frivillig i HKUF's badmintonafdeling. 
Siden 2016 har jeg ageret som afdelingsleder og 
i dag også som ungdomstræner. Når jeg, i anled-
ning af klubbens 100-års jubilæum, ser tilbage på 
min tid i HKUF, så fyldes mit hjerte med glæde. 
Der er mange gode minder at tage af.   

Vi havde tider, hvor Holmberghallen var fyldt til 
bristepunktet og vore talenter hev mange guld-
medaljer med hjem. Vi blev endda kåret som 
“Årets Ungdomsklub” i 2014. Men det er ikke de 
øjeblikke der blev hængende i min erindring. Det 
er de øjeblikke, der opstod udenfor banen, jeg 
husker bedst.  

F.eks. tog jeg med glæde afsted til det internatio-
nale ISCA-stævne i Vejen, det årlige Tønderstæv-
ne eller på tur til Grindsted med vores ungdoms-
spillere. 

En helt fantastisk oplevelse var vores deltagelse 
i Danish Junior Open i Odense 2013. Det er et 
stort stævne, hvor børnene efter deres egne 
kampe kunne se verdensstjernerne dyste om at 
vinde Denmark Open. Børnene elskede det og 
heppede alt hvad de kunne. Og efter kampene 
gik de på jagt efter autografer og selfies med 
stjernerne.  

Jeg husker tydeligt, at selvom det var på anden 
dag og klokken var mange, så ville alle vente 
indtil Viktor Axelsen og co. skulle på banen. Det 
endte med at vi kom hjem efter midnat og blev 
taget imod af nogle meget søvnige forældre.  

Jeg husker gerne tilbage på vore sociale arran-
gementer som familiebadminton, jule- og som-
merafslutninger, badmintonskoler og især faste-
lavnsbadminton, hvor børn og forældre viste, 
hvor kreative de var mht. udklædning.  

I det sidste årti blev HKUF badminton igen med-
lem af Badminton Danmark, for bl.a. at kunne 
deltage i ungdomsholdturnering igen, hvilket 
viste sig at være en rigtig god ide. Det var noget 
helt nyt for børn og forældre, som var meget for-
sigtige til at starte med. Men holdturnering blev 
hurtigt en del af oplevelsen af at gå til badmin-
ton og børnene kunne opleve, hvordan en indivi-
duel sport også kunne være en holdsport.  

Vi fik også organiseret flere stævner i egen hal. 
Både pointgivende men også nogle begynder-
stævner til de mange nye, der ville afprøve spor-
ten. Sammen med rigtig mange frivillige hænder 
har vi formået at give de unge nogle gode ople-
velser på badmintonbanen.  

Vi havde en hyggelig tur til Herning i 2014, hvor 
vi besøgte vores venskabsklub KLG Badminton. 
Vi trænede sammen, var ude at bowle, spiste 
æbleskiver og overnattede hos spillernes famili-
er. Her opstod rigtig mange gode venskaber og 
de glædede sig hver gang de mødtes i de danske 
badmintonhaller igen.  

Det har været dejligt at se, hvordan de yngste 
spillere blev til de ældste og disse havde lyst til at 
blive træner og give oplevelsen videre til den nye 
generation. Nævneværdigt er også den stærke 
forældreopbakning i klubben, som har gjort mit 
liv som afdelingsleder noget nemmere. Tak til jer 
alle!  

Det har været et begivenhedsrigt årti og jeg hå-
ber det fortsætter i samme stil.  

Badmintonafdelingen ønsker stort tillykke med 
de 100 år!  

BADMINTON
af Julia Warnke

"Vi sov på madrasser på et hårdt 
gulv og fik for lidt søvn. Men vi  
havde det skideskægt med bl.a. at 
lave musik quiz, tage billeder eller 
spille kortspil og knytte nye  
venskaber."
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HKUF´s svømmeafdeling er en afdeling, hvor 
alle aldersgrupper er repræsenteret. I 90-erne 
havde vi endda et svømmekonkurrence-hold, der 
trænede i BOV-svømmehal, da de havde de nød-
vendige 25 meter baner til at træne. Desværre 
var det så, at der ikke var nok deltagere i denne 
gruppe og vi blev nødt til at droppe den.  

Grupperne i Harreslev er dog meget efterspurg-
te. HKUF tilbyder for tiden 3 børnegrupper fra 
begynder til øvede. Der lærer børnene at svøm-
me og de kan aflægge deres svømmeprøver. 
Grupperne er fyldt op og ventelisten er lang, 
hvilket viser det store behov.  

Sidst på aftenen har HKUF en aquafit gruppe  
under ledelse af Elke Kleemann. Her har vi  

mange medlemmer, der har været med, siden vi  
oprettede gruppen. Ved vandgymnastikken  
bruges alle muskler på en skånsom måde og 
hele kroppen trænes. I corona tiden, hvor  
svømmehallen ikke kunne benyttes, tilbød Elke 
lidt gymnastik over skype og udenfor på skole-
gårdens areal.  

Der har været en del udskiftninger i ledelsen af 
svømmeafdelingen og vi var bange for at skulle 
nedlægge afdelingen, da der ikke var nogen, der 
ville overtage. Nu er vi glade for at have fundet 
Katja Wrobel som afdelingsleder. Hun skal lige 
arbejde sig ind i hvervet, men hun er godt i gang. 
Da hun ikke kender så meget af afdelingens 
historie, bad hun bestyrelsen om at skrive et par 
ord. 

SVØMNING
af Ina Blaas
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- en meget rammende indledning til jeres 100-
års jubilæum. Bag foreningens fem afdelinger, 
bestående af dejlige frivillige og 359 medlemmer, 
står en stærk ledelse. 

Alle frivillige og hvert enkelt medlem er med til 
at gøre foreningen levende og til et sted, hvor 
man mødes af et smil. Uden disse tre bærende 
elementer (ledelse, frivillige og medlemmer) ville 
I i dag ikke kunne se tilbage på en bemærkelses-
værdig lang foreningshistorie. 

Det er en historie ledsaget af sved, stort enga-
gement, glæde og glorige præstationer. Ud over 

dagligdagen med træning, turneringer og stæv-
ner, sørger I for uformelle møder fx bingospille-
aftener, sæsonafslutninger mv. Det idrætslige og 
det hyggelige spiller hinanden til gode, så der er 
aktiviteter for enhver.  

Det er en stor bedrift at kunne fejre dette jubilæ-
um. Vi ønsker jer forsat en støt udvikling, gode år 
fyldt med latter samt masser af sportslige aktivi-
teter.  

Hip-hurra og skål for de næste 100 år. 

Stort tillykke ønsker jer  

Hundrede

Kanongode

Uundværlige

Frivillige

Fødselsdagshilsen             
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!resme"lemmer
Medlem i over 60 år 

Ernst Thomsen 75 år
Eske Kjems 73 år
Bodil König 73 år

Elke Thomsen 71 år
Gerhard Jessen 64 år
Antje Petersen 64 år

Magda Christiansen 62 år

liste fra d. 1. august 2021
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Elke Thomsen 
Jeg blev medlem i HKUF i 1951. Jeg spillede  
badminton, først i det gamle forsamlingshus i 
Harreslev, senere i gymnastiksalen og så i den 
nye sportshal i den danske skole i Harreslev. 

Vores hold tog til kampe i Sydslesvig og også til 
Hamborg. 

Jeg har gået til gymnastik i mange år og i ca. 20 år 
til svømning og sauna. 

Siden vi har en petanque-afdeling, er jeg aktiv 
der. 

[Foto fra 1955] 
Fra venstre: Christel Jürgensen, Johann Kellner,  
Hansi Christiansen, Egon Mahnke, Elke og Ernst Thomsen.

Magda Christiansen 
Trangen til bevægelse har jeg altid haft og  
gymnastiktimer var noget, jeg godt kunne lide.   

Jeg begyndte at spille badminton hos HKUF. Det 
blev til træning og kampe i både Sydslesvig,  
Sønderjylland og Ollerup på Fyn. Nu er der gået 
60 år og jeg er stadigvæk glad for at spille hver 
uge.

[Foto fra 1989] 
Fra venstre: Nick og Jane Rasmussen (FBK), Madga 
Christiansen og Kurt Beck Nielsen | Kilde: Flensborg 
Avis online-arkiv
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Bodil König 
Den 21. november 1948 fyldte jeg 15 år. Nu kun-
ne jeg endelig blive medlem af HUF og Sydslesvig 
forening. Blev det dagen efter og er det stadig-
væk.  

HUF var og er en forening med meget forskelligt, 
man kan deltage i. Gymnastik, håndbold, pe-
tanque, badminton, amatørteater og folkedans. 
Håndbold havde vi kun om sommeren, vi havde 
ikke nogen hal. Gymnastik fandt sted i forsam-
lingshuset. 

Amatørteater, Folkedans og Badminton fandt 
Amatørteater, folkedans og badminton fandt 
også sted i forsamlingshuset som lå i Vestergade 
i Harreslev. 

Med HUF var vi til mange idrætsstævner både 
nord og syd for grænsen. 

Det var på cykel, bil fandtes ikke, om det var sne 
eller regn, sådan var det bare.  

Efter at den danske skole blev bygget og var 
færdig i 1951, blev alt flyttet derhen, det var bare 
luksus. Med varme, dejlig gymnastiksal, bruse-
bad osv.  

HKUF kom foreningen til at hedde, efter at vi 
overtog Kobbermølle. Den tyske skole blev byg-
get med svømmehal og sportshal, som vi også 
må benytte. Da kom der svømning og håndbold, 
som kunne dyrkes hele året. Der var mange, der 
lærte at svømme. Nu findes der også aquafit, en 
slags vand gymnastik, som er rigtig godt og et 
tilløbsstykke.  

Rigtig hjertelig til lykke med 100 år.

[Foto fra 1990] 
Bodil König bliver blev hædret med en guldnål for 
40 års medlemskab af den tidligere formand Henrik 
Vestergård | Kilde: Flensborg Avis online-arkiv

Antje Petersen
I "gamle dage" var det først muligt at blive med-
lem i HUF (Harreslev Ungdomsforening), når 
man var blevet konfirmeret. Jeg blev medlem i 
HUF i marts 1957. 

Der var gymnastik, håndbold eller amatørteater. 
Jeg spillede håndbold, det var ikke i hallen, men 
udenfor. Flere gange var vi til stævne på Lange-
land, hvor vi blev indkvarteret i private hjem.  

Amatørteatergruppen var også med, om aften 
spillede de teater og så var der fest med dans.  

Jeg kan huske en gang, da der var sportsstævne i 
Harreslev, da var lærer Ommen indkvarteret hos 
mine bedsteforældre. Senere blev han lærer på 
Harreslev danske skole.  

Jeg var passivt medlem i mange år.  

Da aquafit begyndte for ca. 18 år siden, var jeg 
med fra begyndelsen, indtil det blev stoppet af 
corona!  

Tillykke med de 100 år og alt godt for fremtiden.

"Det var frygteligt koldt, der blev 
ikke fyret om vinteren. Skulle vi va-
ske gulvet, var der vand ved vand-
hanen i gården og en gammel sæk 
- mere havde vi ikke. Men vi var der 
alligevel, et stort hold på 20 piger." 
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Gerhard Jessen 
Igennem Rudolf Schulze ‘Muschi’ er jeg kommet 
til HUF i 1957. Der er opstået mange venskaber 
siden dengang og mange holder stadig i dag. 
Selvom jeg ikke var dansktalende, husker jeg, at 
jeg blev fuldt accepteret af alle.  

Jeg husker gerne tilbage på alle håndbold- 
turneringerne, der fandt sted ved Harreslev 
Danske Skole, hvor der altid blev sluttet af med 
aftenfest i Nordkreuz.   

Jeg har deltaget i mange turneringer Sønderjyl-
land rundt og jeg mindes gerne den årlige tur til 

Langeland. Sådan en håndboldtur var også en 
familietur - kone og børn var altid med.   

Når vi skulle til kamp og det var lidt langt, skete 
det gerne, at man tog cyklen og hang sig bag på 
holdkammeraternes knallert.   

Til turnering i Læk husker jeg, at vi ikke havde en 
bil at køre i. Richard Duggen kom med sin lille 
lasttransportbil og alle hoppede bagi.  

Engang da vi skulle spille i Tarp midt på ugen, 
mødte mange af modstanderne op til kamp i 
gummistøvler, fordi mange af dem var  
landmænd.

Eske Ballum Kjems 
Som 12-13 årig kunne jeg ikke hurtig nok blive 
medlem af Ungdomsforeningen (HUF), men jeg 
måtte vente, til jeg blev konfirmeret. 

Sådan var reglerne dengang, man skulle være 
konfirmeret eller fyldt 15 år. 

Da min far Niels Kjems var vældig engageret i 
foreningen, sørgede han for, at jeg blev meldt 
ind lige efter konfirmationen og jeg har været 
medlem lige siden. 

Dog har jeg ikke haft mulighed for rigtigt at del-
tage i så meget, da jeg var på Skibelund Efter-
skole vinteren 1948/49 og derefter kom jeg i lære 
hos smeden i Ausacker med kost og logi. 

Det førte til, at jeg blev medlem i Husby Ung-
domsforening, hvor jeg lærte Anne og Nicolai 
Büchert at kende. De to blev en slags reservefor-
ældre for mig, den 15 årige knægt langt hjemme-
fra. Det var en dejlig tid. 

I mange år som passiv og i de seneste år som 
kontingentfri medlem. 

Jeg ønsker min forening mange gange tillykke 
med de 100 år. 

"Af en eller anden grund, jeg  
tænker mit tilhørsforhold til  
Harreslev, er jeg forblevet medlem 
af nu HKUF, selv om jeg sejlede som 
maskinmester i 40 år."
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Otto Putzer 
Da vi, min kone Elke og jeg samt vores lille datter 
Anja, for godt 50 år siden flyttede til Harreslev, 
fordi jeg var blevet ansat som ny leder af Harre-
slev Fritidshjem, var det en selvfølge, at vi meld-
te os ind i ungdomsforeningen. 

Bestyrelsen var med i ansættelsesudvalget og 
pegede på mig. Det var ensbetydende med, at vi 
flyttede ind i lejligheden på fritidshjemmet.  

Det var en stor flok børn og unge at tage sig af, 
og det at gå i børne eller ungdomsklubben var lig 
med, at man for det meste også var medlem af 
ungdomsforeningen.  

Det var håndbold og bordtennis, jeg for det 
meste hjalp foreningen med. Der var også ama-
tørteater som sammen med bordtennis holdt til 
i præstegården på Berghofstr. Her var der en sal 
med en scene og der var plads til bordtennisbor-
dene udover dem vi havde på Fritidshjemmet. 
Faktisk var denne sal udover gymnastiksalen 
på skole - på det tidspunkt - den eneste sal, vi 
havde til rådighed i Harreslev. Også de andre for-
eninger holdt af og til arrangementer der.  

Håndbold blev som regel kun tilbudt om som-
meren, da det var udendørs 7 mands håndbold, 
man spillede. Ungdomsforeningen havde en 
del hold med i de forskellige turneringer, så der 
var altid en livlig aktivitet på sportspladsen ved 
skolen.

Dengang var det ikke som nu til dags, hvor  
børnene har flere par sportssko at vælge  
imellem.  

Ofte manglede man også hjælp til kørsel, når der 
skulle spilles udekampe. Desuden havde bord-
tennisafdelingen, der deltog i Sydslesvigs danske 
Ungdomsforeningers turneringskampe tit brug 
for hjælp til kørsel.  

Det skete også, at jeg måtte springe til som  
spiller, når der manglede én.  

Efter at vi pga. voksende børnetal måtte flytte 
fra lejligheden i fritidshjemmet, blev der også 
plads til at ungdomsforeningen kunne få et rum 
til kontor på stedet. Foreningen var i mellem- 
tiden (1976) blevet lagt sammen med Kobber-
mølle Ungdomsforening. Det var i Peter Rerups 
tid som formand og nu havde man brug for et 
sted, hvor man kunne have sine ting. 1980 fik  
fritidshjemmet tilbygget en sal og nu kunne 
bordtennisafdelingen spille og træne på stedet.  

Fritidshjemmet var ungdomsforeningens  
omdrejningspunkt. Det ændrede sig, da  
kommunen byggede idrætshal og skolen i 1994 
fik en stor multifunktionshal. Den gamle  
gymnastiksal på Harreslev danske skole blev til 
forsamlingshus; foreningerne fik skabe og plads 
til deres ting.  

Teaterafdelingen var allerede flyttet til skolen, 
fordi præstegården var blevet revet ned, og der 
var blevet bygget en flot dansk kirke med  
tilhørende præstebolig. Børnetallet på fritids-
hjemmet var i mellemtiden vokset pga. Harreslev 
kommune fik flere indbyggere, så ungdoms- 
foreningen stort set ikke benyttede fritids- 
hjemmet mere.

"Mange søndag morgener blev vi vækket, 
fordi børn ringede på. De havde glemt  
deres sportssko og havde nu brug for 
dem, da de skulle spille kamp."

[Foto fra 1981] 
'I Amors Kontortid ' på Harreslev Præstegård. Fra 
venstre: Helmut Reise, Otto Putzer, Elke Putzer, Ger-
hild Erichsen, Richard Duggen og Bente Hillebrecht.
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Personalet var selvfølgelig medlemmer i forskel-
lige afdelinger i HKUF, og fritidshjemmet blev nu 
mere og mere arnested for nye medlemmer.  

Der blev også brug for os, (Elke og mig) som 
skuespillere i teaterafdelingen. Det blev til  
mange forestillinger på de skrå brædder på de 
forskellige scener i Harreslev, lige fra den lille 
hyggelige scene i præstegården, til den store 
scene i borgerhuset. Jeg agerede også som  
scenearbejder sammen med Herbert Suhr og  
Arnold Wippich. Desværre ville teaterafdelingen 
på grund af visse uoverensstemmelser være 
selvstændig og melder sig ud af ungdoms- 
foreningen og bliver tilsluttet SSF. Det syntes vi 
ikke om, og derfor slutter vores karriere her.  

I mellemtiden var vi flyttet til Achter de Möhl. 
Min nabo bagud i Heidewinkel var Wilhelm  
Detert, han var leder af Old Boys håndbold- 
holdet. En dag, jeg var i haven, lød det pludselig 
over hegnet: "Ik veet dat du Football speelen 
kannst, aber kannst du ok en Ball griepen?" Det 
mente jeg nok jeg kunne, svarede jeg. 

1994 var jeg så med på Sydslesvigholdet til 
landsstævne i Svendborg. Der blev petanque 
præsenteret som ny sport i DGI. Irmi Rerup var 
også med og vi blev hurtigt enige om, at det 
lige var noget, vi kunne bruge i Sydslesvig til 
de sportsfolk i alle aldre, der af en eller anden 
grund ikke kunne være med mere til de mere 
kropsbetonede sportsarter. 1995 blev vore  
baner bag skolen færdig og siden da har jeg og 
Elke været medlem der.   

I år holder foreningen så 100 års jubilæum. Der 
er stadigvæk godt gang i foreningen og jeg  
håber, at man kan blive ved med at finde  
frivillige til at føre foreningen videre ind i de  
næste 100 år. Personligt siger jeg tak for forelø-
big 52 års medlemskab og for de mange oplevel-
ser, Elke og jeg har haft i foreningen indtil nu.

"Det varede kun én dag, så havde han 
slæbt mig til fotografering og til Kreis-
handballverband, så jeg fik et spiller- 
certifikat og kunne spille med på HKUF’s 
Old Boys."

[Foto fra 1982] 
HKUF Oldboys. Bagerste række fra venstre: Hans Peter Rerup, Hans Steimle,  
Jürgen Kellner, Dicker Thomsen, Wilhem Detert, Moldanhauer, Uwe Rerup 
Nederste række fra venstre: Peter Drauschke, Herbert Demuth og Otto Putzer

39



Formæn#
siden 1921

Frederik Mommensen 1921 - 1925

Johannes Möller 1926

Frederik Mommensen 1927

Johannes Möller 1928

Reinhold Klaus 1929 - 1930

Georg Christiansen 1931 – 1932

Niels Bøgh Andresen 1933

Fritz Marwig 1934

Niels Kjems 1935-1945

Fritz Marwig 1945 - 1948

Nis Petersen 1948 - 1951

Christian Geipel 1952

Harald Duggen 1952 - 1954

Carl Werner Sönnichsen 1955

Günther Weber 1955 - 1962

Klaus Pöhlmann 1963

Henrik Geipel 1964 - 1970

Renate Wippich 1970 - 1972

Hans Peter Rerup 1972 - 1980

Hans Jürgen Kellner 1980 - 1982

Richard Duggen 1982 - 1984

John Kjems Spoorendonk 1984 - 1988

Henrik Vestergaard 1988 - 1990

Irmgard Rerup 1990 - 1998

Gerhard Kristensen 1998 - 2001

Jan Madsen 2001 - 2008

Ina Blaas 2008 - idag
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