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Der var god interesse for kaffe og kagebordet.
Foto: Lars Krucov Detlef

Skærbæk
Erhverv
gav kaffen
LINE DANCE: Fredag aften var der kaffe og kagebord i
"Karostep"
Det var en rigtig dejlig solrig fredag aften, så kaffen og kagen kunne endda nydes udenfor.
Af Susanne V. Olesen
susanne@skaerbaek-avis.dk

SKÆRBÆK: Fredag aften

inviterede Skærbæk Erhverv til kaffe og kage i
det tidligere "Karostep".
Foreningen gav kaffen

og kagerne kunne købes
meget fordelagtigt.
Det fine vejr trak mange

til og der kunne endda
dækkes op udenfor.
Det var en fin succes og

arrangørerne fra Skærbæk
Erhverv åndede lettet op,
da foreningens arrang-

Foto: Lars Krucov Detlef

ment endelig blev tilsmilet
med dejligt sommervejr.

Vi passer på eleverne
TERROR-RISIKO: Efterskolen i Rejsby tager yderligere forholdsregler for at
øge elevernes rejse-sikkerhed.

Historisk Forening med H.E. Sørensen i spidsen markerede
befrielsesdagen ved mindebrønden.
Privat foto

Befrielsesdag blev markeret
HØJTIDELIGHED: Traditionen tro markerede Historisk
Forening i Skærbæk befrielsesdagen d. 5 maj.
Af Lars K. Detlef
lars@detlef.dk

SKÆRBÆK: Omkring 35
personer mødte frem ved
mindebrønden, hvor man
dels markerede årsdagen

for befrielsen efter anden
verdenskrig, men også
mindes de to Skærbækborgere der blev dræbt af
tyskerne d. 5 maj 1945.
De danske forsvarsbrødre var mødt op og stod
fanevagt og H.E. Sørensen
holdt tale ved det efterfølgende kaffebord i Emanuel.

Ca. 35 personer samledes efterfølgende til kaffe og tale i
Emanuel
Privat foto

REJSBY: Rejsby Europæiske Efterskole har efter
flere af vinterens terrorhandlinger taget yderligere forholdsregler under
de 143 elevers udlandsrejser, så man fortsat er
med til at skabe kulturmøder mellem unge i Europa
og dermed udvikle mellemfolkelig forståelse.
Flere bombeangreb mod
mål i Istanbul samt vinterens terrorangreb mod
lufthavnen og metroen i
Bruxelles har skærpet Rejsby Europæiske Efterskoles
opmærksomhed om rammerne for programmet
under elevrejser.
Rejsby Europæiske Efterskole er en skole med en
høj faglig standard, hvor
der lægges vægt på sprogfag, naturvidenskab, samfundsfag og mellemfolkelig forståelse. Skolens undervisning er bygget op
omkring 3 udlandsrejser.
Samtlige elever er kort
efter skoleårets start på en
samlet tur til Bruxelles og
Luxembourg, om vinteren
står den på skitur i Sverige,
og i forårsmånederne er
eleverne på besøg/genbesøg hos unge fra andre
europæiske lande.
- Vi skulle sende hold til
München, Porto i Portugal
og Palencia, Albacete og

– Elevernes sikkerhed kommer altid i første, men det er også meget vigtigt, at en skole med en profil som vores fortsat medvirker til at udvikle den europæiske kulturforståelse, understreger forstander på Rejsby Europæiske Efterskole, Brian Bastiansen.
Segorbe i Spanien. Det var
især forældre til elever på
de to hold, der nu har
været i Istanbul, der rettede henvendelse til os og
spurgte til deres børns
sikkerhed. Det var meget
forståeligt, og derfor har vi
valgt at tage ekstra forholdsregler på udvekslingsrejser for alle 143 elever.
Hensynet til kulturmøderne og kulturudvekslingen
blandt vores elever og
unge fra andre europæiske
lande vejer rigtig tungt,
siger forstander på Rejsby
Europæiske Efterskole,
Brian Bastiansen.

Istanbul var med i år for
første gang, fordi netop
den del af Tyrkiet jo ligger
på det europæiske kontinent.
Det ene hold elever havde allerede mødt deres
tyrkiske udvekslings-studerende i Rejsby, og nogle
af dem havde haft deres
nye kammerater fra den
tyrkiske privatskole med
hjemme på weekend, inden de selv rejste til Istanbul. Flere danske forældrepar tog desuden kontakt til værtsfamilierne,
inden de danske børn
rejste ud, og det er ret

udsædvanligt i forbindelse
med skolens udlandsrejser.
- Vi fulgte naturligvis
nøje vejledningerne fra
Udenrigsministeriet og tog
ministeriets advarsel mod
at besøge turistseværdigheder i Istanbul meget
alvorligt. Det fik alle elever
besked om, og vi sagde nej
selv i de tilfælde, hvor de
tyrkiske værtsfamilier ville
have vores elever med ud
til et eller andet. Desuden
havde den tyrkiske skole
120 busser og bragte selv
de i alt 2000 elever til og
fra skole hver dag. Derfor
var det heller ikke nødvendigt for vores elever at
bruge offentlige transportmidler, forklarer Brian
Bastiansen.
Det ligger også fast, at
næste års elever fra Rejsby
Europæiske Efterskole i
lighed med tidligere års
elever skal en tur til Bruxelles efter sommerferien for
at opleve EU’s ”hovedstad”.
- Vi har aldrig rejst i metroen i Bruxelles med en
hel gruppe ad gangen, og
det kommer heller ikke til
at ske næste gang. Sikkerheden kommer først, men
det er også meget vigtigt,
at en skole med en profil
som vores står fast på, at vi
er bundet af et kulturfællesskab med resten af
Europa og medvirker til at
udvikle både dette og den
mellemfolkelige forståelse,
siger forstanderen.

