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Rejsby-elever
tager ansvar
for samfundet
ERHVERV: Efterskolen i Rejsby vækker de unges interesse
for samfundet og politisk indflydelse.
Af Susanne V. Olesen
susanne@skaerbaek-avis.dk

REJSBY: Unges interesse
for politik er meget større i
Danmark end i resten af
Verden. Og der er indflydelse til dem, der vil
have det. Således er den
tidligere elev fra Rejsby
Europæiske Efterskole,
Espen Krogh, netop valgt
som præsident for Ungdommens Nordiske Råd.

Vækker politisk interesse
Rejsby Europæiske Efterskole har i de sidste år for
alvor udviklet sig som en
rugekasse for unge, der
enten vil frem i verden
eller tage et ansvar for
samfundsudviklingen herhjemme.
Forklaringen på, at det
er så populært at tage 9.
eller 10. klasse på efterskolen på den sønderjyske
Vadehavskyst, finder man
blandt andet i en helt ny
OECD-undersøgelse om
unges interesse for politik.
Kun 7 % af de danske
teenagere erklærer sig
uinteresserede i politik.
Dette tal skal holdes
imod Sverige, der ellers
ligner Danmark på mange
punkter, men hvor hele
23% melder pas i forhold
til politik. Lande som Slovakiet, Ungarn og Tjekkiet
er bundskrabere med 39,
49 og 57 %.
- Vi oplever år efter år, at
en stor del af vores 148
elever ankommer efter
sommerferien med interesse for sprog, relativ meget
viden om politik og om
den verden, som omgiver
os. Og hvis de ikke har
interessen for samfundsforhold med hjemmefra,
får de den hurtigt gennem
enten undervisningen eller
ved at diskutere med deres
kammerater, siger for-

22-årige Espen Krogh, tidligere elev på Rejsby Europæiske Efterskole, er netop
blevet valgt som præsident
for Ungdommens Nordiske
Råd.
Foto: Morten Friis

stander Brian Bastiansen.

To folketingsmedlemmer
har gået i Rejsby
Rejsby Europæiske Efterskole har foreløbig udklækket to folketingsmedlemmer for henholdsvis de
Radikale og konservative.
Desuden sidder der Rejsbyelever i byrådene i Fredericia og Frederikssund, ligesom efterskolen har haft
og har ”gamle” elever
siddende i landsledelser i
flere politiske ungdomsorganisationer.
En af dem er 22-årige
Espen Krogh, der netop er
blevet valgt som præsident
for Ungdommens Nordiske
Råd.
Espen Krogh lægger ikke
skjul på, at han for alvor
fik øjne op for samfundet
og politik, mens han tog 9.
klasse i Rejsby.
Tilbage i Holstebro blev
han valgt som formand for
elevrådet på det lokale
gymnasium, og han har
været aktiv i landsstyrelsen
for Ungdommens Røde
Kors og som næstformand
for Konservative Studerende, mens hans tog en bachelor i historie på Aarhus
Universitet. Espen studerer
nu uddannelsesvidenskab i
København.
Forleden var han et smut
i Folketinget, der lagde
lokaler til den årlige samling i Ungdommens Nordiske Råd, hvor Espen Krogh
efter et år som vicepræsident nu rykker helt til tops.
- Det er med samfundsforhold og Rejsby som med
hønen og ægget. Man ved
ikke lige, om de unge, der
vælger Rejsby, er disponeret for at fordybe sig i
samfundsforhold, eller om
interessen først udvikles,
mens de går på skolen.
Men miljøet er vildt stimulerende, og der er et højt
fagligt niveau.
- Efter et år på efterskolen var jeg ikke bare
100 % klar til gymnasiet.
Jeg havde også læst flere
af de bøger, som man
ellers først bliver præsenteret for på 1. år på historiestudiet, siger Espen
I øjeblikket er han som
sagt ved at tage sin kandidat på universitetet, og
selv om han håber at kunne bruge sin uddannelse til
politisk eller samfundsrelevant arbejde, skal der
efter hans mening gå en
del år, før han skulle overveje at følge en traditionel,
politisk karriere som folkevalgt.

På Rejsby Europæiske Efterskole oplever eleverne at uddannelses-miljøet er vildt stimulerende, og der er et højt fagligt
niveau. Det har resulteret i at to tidligere elever nu er folketingsmedlemmer og en del byrådspolitikere samt tidligere
elever der sidder i landsledelser i flere politiske ungdomsorganisationer.
Arkivfoto: Susanne Vinther Olensen

Job

Landbrugsmaskinmekaniker /
entreprenørmekaniker søges
Da vores værkstedsmedhjælper igennem mange år har valgt at gå på efterløn, og vi samtidig har forrygende
travlt, søger vi en landbrugsmaskinmekaniker/entreprenørmaskinmekaniker til reparation og vedligehold af
vores maskinpark.

Vi forventer at du:
Har godt humør
Er stabil
Er engageret i det du laver
Kan samarbejde
Er trofast og loyal over for dine kolleger
og din arbejdsgiver

Til gengæld kan vi tilbyde:
En god arbejdsplads med gode kolleger
Varigt arbejde
God løn
En moderne virksomhed med fokus på
arbejdsmiljø og medarbejdertilfredshed

Nørgaard Anlæg – respekt for miljø
& mennesker

Er du interesseret, så kontakt værkstedschef Jakob
Voetmann på tlf. 61 44 03 46 eller jv@na-ribe.dk

Øster Vedsted Mark 28, 6760 Ribe
regn- & spildevand

vej & trafik

Nørgaard Anlæg er en af de mest anerkendte
entreprenør- og anlægsvirksomheder i Syddanmark
med en bred vifte af kompetencer indenfor både
ofentlige og private projekter.
Virksomheden er en moderne og miljøbevidst
entreprenørvirksomhed, der kan håndtere selv
meget store projekter. I dag beskæftiger Nørgaard
Anlæg godt 40 kompetente og dedikerede
medarbejdere, der løbende får deres kvalifikationer
styrket og udviklet.
Læs mere om Nørgaard Anlæg: www.na-ribe.dk

Tlf. 75 42 27 85
grønne anlæg

mail@na-ribe.dk

jordarbejde

belægning

www.na-ribe.dk
jordhåndtering

