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Efterskolen
følger
amerikansk
valgaften
UDDANNELSE: Eleverne på Rejsby Europæiske Efterskole
har efter flere måneders projektundervisning med blandt
andre to amerikanske lærere bedre styr på det amerikanske
præsidentvalg end de fleste danskere.
REJSBY: – Trump skal heller ikke regne med at vinde delstaten Rejsby, skal vi
hilse at sige, lyder det fra
efterskolen.
Natten mellem den 8. og
9. november bliver en slags
eksamen for eleverne på
Rejsby Europæiske Efterskole. De 148 unge skal
nemlig meget tidligt ud af
fjerene og følge det amerikanske præsidentvalg live
på tv.
Skolen i Rejsby er en
efterskole med masser af
sprogundervisning og
samfundsfag for elever på
9. og 10. årgang, og efterskolen er især populær for
unge, der vil være ekstra
rustet til tre år i gymnasiet
eller som ser sig selv som
en del af den verden, der
rækker ud over landegrænsen. Eksempelvis er

der tre udlandsrejser i
løbet af skoleåret. Det er
EU, der fylder mest i den
udenrigspolitiske undervisning, men med to amerikanske lærere var det
helt naturligt også at beskæftige sig med præsidentvalget.

Fra højre ses James Dumas, der ligesom kollegaen David Royal underviser på Rejsby Eurpæiske Efterskole og sammen
med eleverne vil de følge den direkte transmission af det amerikanske præsidentvalg natten mellem den 8. og 9. november.
Privat foto

Store forandringer
med Trump
Eleverne har fået styr på
det amerikanske valgsystem kontra det danske,
og de kender alle præsidentkandidaterne, for der
er jo flere end Hillary og
Trump. Desuden tænker
kun få over, at valget har
betydning for udvælgelse
af højesteretsdommere,
ledelsen i forbundspolitiet
og efterretningsvæsnet,
forsvaret og udpegningen
af nye ambassadører, her-

iblandt ham eller hende,
der skal være i Danmark i
de næste 4 år, for blot at
nævne nogle fokusområder.
- Det er klart, at der
kommer større ændringer,
både indenrigs- og udenrigspolitisk, hvis det bliver
Trump fremfor Clinton. Jeg
fornemmer, at eleverne
allerede nu har forstået,
hvor stor betydning det
også får for dem og andre
danskeres hverdag, om
man vælger den ene eller

anden kandidat, fortæller
James Dumas, der ligesom
kollegaen David Royal
underviser i blandt andet
engelsk.

Hillary vinder delstaten
Rejsby
James er fra Boston, mens
David kommer fra Seattle.
Begge er dansk gift, men
de har som amerikanske
statsborgere fortsat stemmeret i USA. Begge har
brevstemt - på Hillary Clinton.

- Eleverne har haft natundervisning én gang, da
de så den første duel mellem kandidaterne live. På
selve valgnatten skal de
også meget tidligt op og
sidde klar foran storskærmen klokken 4 om morgenen.
– Desuden har vi vores
egen præsidentrunde
ugen før, hvor eleverne er
delt op i 3 hold som henholdsvis demokrater, republikanere og andre partier med hver deres præsi-

dent- og vicepræsidentkandidater. Det var ikke
populært at blive ”udnævnt” som republikaner,
men de skal nok udfylde
rollen, ler James Dumas.
På valgnatten er der
foruden James to kolleger
på job, Niels Hammerich
og Celia Lund, hvis mor i
øvrigt er fra USA. TV-transmissionen er uden tekster,
men erfaringen fra den
første debat er, at de unge
er så skarpe på engelsk, at
de får det meste med.

Velkommen på Kjærgård Landbrugsskole
ÅBENT HUS: Hvad enten
du gerne vil se et moderne
landbrug, besøge den gamle
herregård eller høre om
landbrugsuddannelsen, er
der rig lejlighed for det på
Kjærgård Landbrugsskole,
lørdag den 5. november.

FAKTA: Kjærgård Landbrugsskole inviterer til
åbent hus lørdag den 5.
november kl. 10-16 på
Kjærgårdsvej 31, 6740
Bramming.
terantraktorkørsel, ponytrækning, klappedyr,
smagsprøver fra køkkenet,
hestevognstur, jagtudstilling, heste - der trækker
træstammer, muligheden
for at prøve at malke en ko
og besøg af Hygum Hjemstavnsgård, der vil fortælle
om landbruget i gamle
dage. De vil blandt andet
vise smedning og smørkærning.

Af Susanne V. Olesen

susanne@skaerbaek-avis.dk

LANDBRUG: Alle interesserede er velkommen til at
kigge ind, når Kjærgård
Landbrugsskole åbner
dørene lørdag den 5. november fra kl. 10-16, hvor
der er åbent i både landbruget, værksteder og i
hovedbygningen. Dagen
igennem er der masser af
aktiviteter for både børn
og voksne – inde og ude.
- Vi vil gerne vise vores
skole frem. Mange er måske kørt forbi uden at have
været inde og se den, men
nu får alle muligheden
med dette åbent hus, lyder
det fra den konstituerede
forstander, Chresten Jakobsen.
En arbejdsgruppe har i
en periode arbejdet med
arrangementet, og der
bliver meget at se på og
høre om, hvad enten det
gælder moderne landbrug

Lørdag den 5. november er du velkommen til at besøge Kjærgård Landbrugsskole og komme indenfor på den gamle
herregård.
eller mulighederne for
landbrugsuddannelse.
- Vi håber at kunne præsentere skolen i godt vejr,
men mange af tingene
foregår i tørvejr, så vejret
bør ikke være grund til at

blive hjemme, noterer
tekniklærer Karsten Frederiksen.
Han hører ofte folk sige,
at de faktisk aldrig har
besøgt Kjærgård Landbrugsskole. Nu er mulig-

heden for alvor til stede,
og der bliver lejlighed til at
se staldene med besætningen på 110 køer, moderne landbrugsmaskiner,
forholdene på den gamle
herregård og selvfølgelig

chancen for at høre om,
hvordan man bliver landmand. Af specielle aktiviteter denne lørdag kan nævnes bl.a. traktorkørsel,
orientering om den moderne GPS-teknologi, ve-

Gammel herregård
Riber Kjærgård er en af
Vestjyllands få bevarede
herregårde. Den kan føre
sin historie tilbage til middelalderen, nærmere betegnet 1300-årene. Efter
nogle turbulente år i 1800tallet, hvor herregården
blev indrettet til stalde,
lader og fattigård, blev
gården i starten af 1940
overtaget af staten og
genopbygget. I 1949 oprettedes Kjærgård Landbrugsskole og er siden hen
løbende moderniseret.

