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Jeg synes ikke, der er så meget at ærgre sig over, for vi har fået
et godt hold, og der er blevet lavet et kæmpe stykke arbejde i den
her sæson i TM Tønder, både på banen og i særdeleshed også
uden for banen, hvor man har fået styr på økonomien, man har
fået styr på organisationen, og man har fået styr på logistikken.
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OTTO LÜCK,
SPORTSCHEF I
TM TØNDER, FORUD FOR
DET, DER EFTER ALT AT
DØMME BLIVER SÆSONENS SIDSTE KAMP FOR
1. DIVISIONSHOLDET

MENNESKER

SE SIDE 10

UDVEKSLINGSSTUDENTER

Her er man dus
med sine lærere
Efterskoler: To udvekslings-studenter fra Chile og Italien har i
denne uge deltaget i undervisningen og livet på Rejsby Europæiske Efterskole. De er begejstrede for den specielle skoleform.
Af Palle Andersen,
pal@jv.dk
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REJSBY: – Det må gerne
blive et langt interview, for
vi skal gøre rent bagefter.
Den humoristiske tone
bliver straks slået an af
efterskoleelev Alex Fønsskov Brunebjerg, da vi
besøger Rejsby Europæiske
Efterskole.
Han har i denne uge
været "værelsesvært" for
udvekslingsstudent William Donini fra Italien.
William og Nicoline
Brun Copré fra Chile har
deltaget i undervisningen
og dagliglivet på efterskolen, så de under deres
ophold i Danmark også får
et indtryk af den specielle
danske tradition med frie
skoler.
Nicoline fra Chile har
boet på værelse med eleverne Simone Sell og Julie Daugaard Jensen, og
der er blevet snakket og
grinet en del i sengene
efter den officielle sengetid
klokken 21.45. Også William fra Italien har nydt
snakken med sin kontaktelev og andre elever.

■ Nicoline Brun Copré fra
Chile bor hos en værtsfamilie i
Vejle.
■ William Donini fra Italien
bor hos en værtsfamilie i
Lintrup.
■ Deres ophold i Danmark er
arrangeret af AFS Interkultur.
Et af formålene er, at de skal
lære den danske ungdomskultur at kende. En del af
denne kultur er livet som elev
på en efterskole.

Studenter i Rejsby

– Jeg har mødt spændende og rare mennesker på
skolen. Alle skulle prøve at
være på en efterskole,
mener William Donini.
Han og Nicoline kommer
fra lande, hvor skolesystemet er mere autoritært
end i Danmark.
– I Chile siger man De og
hr. og fru til lærerne. I Danmark siger man du og lærernes fornavne. Det er
specielt, mener Nicoline
Brun Copré.
– I Italien går man meget
op i grammatik, når man

lærer sprog. I Danmark
sætter man sig bare ned og
snakker engelsk med hinanden, siger William Donini
– som vel at mærke også
har lært at tale næsten
perfekt dansk.

Skoleskift er godt
Nicoline fortæller også om
et skolesystem i Chile, hvor
skoleskift ikke er almindeligt.
– Men det er en god idé at
skifte fra basis-skole til
efterskole, som mange gør
i Danmark. Så lærer man
nye mennesker at kende og
får nye venner, siger Nicoline Brun Copré.
Deres danske værter kan
bekræfte, at det er en rigtig
god idé at gå på efterskole.
– Man siger, at et år på
efterskole svarer til syv år
af et menneskeliv i udvikling, siger Julie Daugaard Jensen.
Deres to gæster fra Italien og Chile har fået mange
indtryk med hjem fra fem
dage på efterskolen.
For William Donini har
det været så godt, at han
bliver på skolen weekenden over.

KIRKETIDER

De prædiker i morgen
GUDSTJENESTER
SØNDAG den 22. marts:
Abild Kirke: kl. 10.30
Erling Bjerrum-Petersen
Agerskov kirke: kl. 10.30
Henry Raabjerg
Arrild kirke: kl. 13.30:
Præsteindsættelse
Ballum Kirke: kl. 9.00 Per
Bach

Bedsted Kirke: kl. 10.00
Heine Holmgaard
Bovlund Frimenighed:
Ingen gudstjeneste
Branderup kirke: Ingen
gudstjeneste
Brede Kirke: kl. 10.00
Mette Backs
Brøns Kirke: kl. 19.00
Daler Kirke: Ingen gudstjeneste

Døstrup Kirke: Ingen
gudstjeneste
Emmerlev Kirke: kl. 9.00
Anne Marie Baun
Hjerpsted Kirke: kl. 10.15
Per Bach
Hostrup Kirke: kl. 10.30
Fællesgudstjeneste Lene
Ladefoged Fischer
Højer Kirke: kl. 13.30
Claus Egelund

Højst Kirke: Ingen gudstjeneste
Løgumkloster Refugiet:
kl. 10.00 Leise Christensen
Mjolden Kirke: Ingen
gudstjeneste
Møgeltønder Kirke: kl.
10.30 Anne Krogh
Nr. Løgum Kirke: kl.
10.30 Bent Oluf Damm

Randerup Kirke: Ingen
gudstjeneste
Rejsby Kirke: Ingen gudstjeneste
Rømø Kirke: kl. 10.00
Kristen Skriver Frandsen
Sdr. Skast Kirke: Ingen
gudstjeneste
Skærbæk Kirke: kl. 10.30
Thala Juul Holm

Tirslund Kirke: Ingen
gudstjeneste
Toftlund Kirke: kl. 10.30
Marianne Zeuthen
Tønder Kristkirke: kl.
10.00 Kirsten Elisabeth
Christensen, kl. 16.30
Tysk gudstjeneste Achim
Strehlke
Tønder Frikirke: kl.10.30
Solveig Kühn

