
December 2022, 28. årgang, udgave 113December 2022, 28. årgang, udgave 113
EUROPOSTEUROPOST

REE NEWSREE NEWS
Fejring af folketingsvalg
Besøg af spansk partnerskole
Julefrokost med pedelbanko

Du kan læse om: Elever reddede mand fra at drukne i Ribe Å / 
Lærerige dage i Berlin /  Vi har fået to nye undervisere

REJSBYREJSBY



2

Du kan læse om
Ny cykel- og depothal er færdig        6
REE News        4-7
30 fotos fra de første fire måneder                      8
Vores rejse til Berlin                         9-14
Mindre madspild og mælk direkte fra koen        16

Bestyrelsesformand
Jens Germann
Sønderager 5, Frifelt, 6780 Skærbæk
Kontakt: 74753287/ jg@rejsby.eu 

Næstformand
Mie Møller

Bestyrelsesmedlemmer
Claus Beck Schmidt
Katrine Dam
Line Borre
Mogens Dam
Niels Peter Brodersen

Forstander: Karsten Friis, kf@rejsby.eu 
Redaktør: Maja Stærkær Bygvrå, mkb@rejsby.eu

Magasinet er trykt på genbrugspapir, der er 
svanemærket. Oplag: 500 eksemplarer
Tryk: Vest Tryk 

Rejsby Europæiske Efterskole / rejsby-efterskole.dk /  Kogsvej 3, Rejsby, 6780 Skærbæk / +45 74 75 36 22

Rejsby Europost udgives fire 
gange om året. Magasinet 
produceres af elever, der har 
valgt profilfaget journalistik:

Adrian Nielsen, Clara Brühl 
Asmussen, Emilie Augustina Horne 
Jepsen, Emily Overgaard Pedersen, 
Eva Raahauge Muntenjon, Freya 
Damgaard Møller, Othilie Kronborg 
Olsen, Frida Høyer-Carstensen, 
Jamilla Xanaf Hansen, Jens Gjedbo 
Kjær, Jonas Skov, Josephine Celine 
Skov Jørgensen, Kahleen Sofie 
Tagorio Engelhardt, Kristian Gundal 
Nikolajsen, Lauge Malthe Larsen, 

Mai Dyrhave Jensen, Mia Sand 
Engelst Møller Jensen, Natalie 
Johannessen, Noah Pedersen 
Vrist, Noah Pelzer Sønnichsen, 
Philip Lorenzen Nielsen, Sebastian 
Lauritsen, Smilla Marie Lillesøe, 
Tara Abou Alam, Trine Hvenegaard 
Larsen, Villads Wideman Grue
 
Alle elever og ansatte på Rejsby 
Europæiske Efterskole har mulighed 
for at bidrage med tekst og fotos. 
Skriv til redaktør: Maja Stærkær 
Bygvrå, hvis du har gode ideer til 
næste udgivelse: mkb@rejsby.eu

Redaktionen bag Rejsby Europost

2



De vise ord fra forstanderen
Vores 10. klasser er netop 
færdige med deres årlige 
uddannelsesopgave og 
brobygningsforløb og i forlængelse 
heraf, vil jeg gerne dele følgende 
tanker med jer: Er frie valg – 
altid gode valg? Det er en dejlig 
fornemmelse, at kunne vælge frit 
fra alle hylder, men giver det en 
større glæde i processen om at 
forme sit liv? I samtaler med de 
mange unge jeg har mødt på min 
vej, nikker de ofte bekræftende, 
når jeg betegner deres muligheder 
for at vælge som deres 
generationsforbandelse.
 
På den ene side er det dejligt, 
at kunne vælge, men når de 
samtidig får at vide, at deres valg 
har kæmpe betydning for deres 
fremtidige liv, hvem har så egentlig 
lyst til at skulle vælge. Det handler 
nemlig ikke om at vælge til, men 
frygten for at have valgt noget fra, 
man senere fortryder. Jeg møder 
fornuftige unge, som er bange 
for ”at spilde deres gennemsnit” 
ved at vælge en uddannelse eller 
profession, hvor deres gennemsnit 
er meget højere end det 
adgangsgivende. Samtidig får de at 
vide, at de skal vælge efter hjertet, 
men faktum er, at de fleste vælger 
efter deres gennemsnit. 

Jeg gør en del ud af at fortælle, 
at ens færdigheder og evner 
kun er ringe præsenteret i et 
karaktergennemsnit. En sandhed 
alle kender til, men når vores 
unge ikke i tilstrækkelig grad 
tror på denne sandhed, skyldes 
det forældre, lærere, politikere, 
økonomer. Vi bliver nødt til at gøre 
det bedre. Hvorfor disse tanker 
på denne plads? Uden den helt 
store debat er fokus på job og 
uddannelse blev rykket længere og 
længere frem i skolelivet.
 

Jeg har et inderligt ønske om, 
at et lineært karrierevalg snart 
hører fortiden til, så unge trygt 
kan fordybe sig og fuldføre deres 
igangværende valg.
 
Nu tilbage til, hvad der sker på 
skolen. Vi er netop kommet hjem 
fra en hyggelig rejse til Berlin, hvor 
vi havde fokus på profilfagene 
og lærte en masse om Berlins 
turbulente historie. Det kan du læse 
mere om på de næste sider.
 
Ellers er vores bålhytte nu helt 
færdig, og den er blevet flot. I 
forbindelse med besøg på skolen, 
kan jeg kan kun opfordre til selv at 
tage den i øjesyn. Den er indrettet 
med ovn, bålfad og opvaskeplads, 
så der kan laves mange forskellige 
retter. Vi har valgfaget udekøkken, 
som bruger faciliteterne hver uge, 
og det bliver spændende, når vi til 
foråret skal bruge den i weekender 
og ved besøg fra de udenlandske 
samarbejdsskoler. 

Vores cykel- og depothal er også 
blevet færdig, og vi er meget 
tilfredse med, hvordan den 
visuelt falder ind i skolens øvrige 
bygningsmasse. Sammen med 
den almindelig juletravlhed er vi i 
gang med at flytte ting i depotet, 
og cyklerne vil også være på plads 
inden juleferien.
 
Hans Jørgen, som har været 
skolens pedel siden foråret 2007, 
går på pension med udgangen af 
dette skoleår. Hans Jørgen overtog 
fra Fritjof Autzen, så vi håber, at 
skolens tredje pedel også vil være 
hos os i mange år. Både Fritjof og 
Hans Jørgen er gode til at omgås 
eleverne med humor, tålmodighed 
og hjælpsomhed, så de kvaliteter 
søger vi også hos den nye pedel. 
En dygtig efterskolepedel kræver 
både en bred håndværksmæssig 

faglighed og gode menneskelige 
egenskaber. Det er en vital post 
med meget ikke-nedskrevet viden. 

Til sidst en lille juleanekdote. At 
være forstander på en efterskole 
er et job med mange glæder og 
facetter, og i år har vi genoplivet 
en tradition fra skolens første år 
i 1994: Forstanderen bliver til 
julemand og indgår i julehyggen 
med at tilberede kandiserede æbler 
til eleverne. Det var ikke uden 
præstationsangst, at jeg skulle 
tage opgaven på mig, men med 
faglig assistance fra Lutz blev det 
ret vellykket. Lutz er vokset op i 
det gamle DDR, hvor kandiserede 
æbler var en ganske normal del af 
juletraditionerne. Så efter mange 
års fravær er denne tradition nu 
tilbage. 

Alle på og omkring efterskolen 
ønskes hermed en rigtig glædelig 
jul og et lykkebringende nytår.

De bedste hilsner
Karsten Friis

Følg skolen for flere historier og fotos: @rejsbyefterskole 
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Af Villads Wideman Grue
I en uge havde vi besøg af spanske elever fra 
Albacete. 10i var værtsklasse og var sammen med 
dem hele ugen. Men som en overraskelse skulle alle 
elever til Esbjerg for at stå på skøjter. Næsten alle kom 
med ud på isen og selv dem, der aldrig havde prøvet 
det før, havde det sjovt. 
Da vi kom hjem, spillede vi fodboldkamp nede i hallen. 

Der blev sat flag op - både danske og spanske - og 
nationalsangene blev sunget i kor. Så kunne kampen 
begynde. Folk sad på sidelinjen og heppede med, når 
deres hold scorede. Kampen var spændende til det 
sidste skud. Det endte 3-2 til Spanien. Efter kampen 
var der aftenkaffe, de trætte elever sagde godnat til 
hinanden og gik i seng.

Skøjtetur og fodbold med elever fra Spanien

REE-NEWS-REE-NEWS
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Til halloween på var der mange sjove udklædninger. Alt fra hulk, 
enhjøringer, døde mennesker til brøndbyfans. Udenfor var der 
lysende græskar og spøgelser under lamperne ved skolens 
indgang, som kreaholdet havde designet sammen med Susan.

Kreaholdet pyntede op til halloween 

Valgplakater, balloner og strikkede partibogstaver. Elever fra 
profilfaget international politik havde pyntet op i foredragssalen 
i anledningen af folketingsvalget, hvor alle kunne følge det 
spændende valg på storskærm. I løbet af dagen var alle 
elever også forbi stemmestedet i Brøns for at se, hvordan 
en stemmeseddel ser ud, og tale med de tilforordnede. Om 
eftermiddagen var der også valg på skolen, og til aftenkaffen blev 
der serveret partikager, der var dekorerede af eleverne, der havde 
køkkentjans.

Fejring af folketingsvalget 
med partikager og stemmesedler

REE-NEWS-REE-NEWS
Gamle minder blev vakt til live til Gammel Elevdag, hvor 
der blev lyttet, krammet, talt og spist i både spisesalen 
og i hallen. De friske (og nok de yngste) tog videre til 
efterfest, da arrangementet på skolen sluttede. 

Glædeligt gensyn til Gammel Elevdag
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Én fagdag blev til museumsudstilling
Kreativitet og historie gik op i en højere enhed, da elever fra 
8. og 9. klasserne fremstillede interaktive museumsoplevelser 
om Berlins turbulente historie. Der var både QR-koder med 
podcasts, en vituel bogafbrænding, sorte glasskår og info om 
krystalnatten, jødekager og figurer af Berlinmuren.  
Udstillingen åbnede ved at en rød snor blev klippet ovet af 
Benjamin og Casper, der er to lærerestuderende, som har 
været i praktik på skolen.

Af Jens Gjedbo Kjær 
Nu har vi prøvet at bytte værelser, det skal vi gøre tre gange på et 
skoleår. Vi skulle begynde med at gøre rent over det hele. I hvert 
eneste hjørne. Og hvis man ikke gjorde det ordentligt, så skulle 
lærerne nok sørge for, at man kom i gang. Så skulle vi pakke alle 
vores ting ned, og lægge det ind i hallen, der var det delt ind i 
fire områder i forhold til, hvilke værelser man kom fra: sydfløjen, 
østfløjen, vestfløjen og hytterne. Derefter skulle alle vente på 
især to værelser, som manglede at rengøre deres værelser. Da 
de endelig blev færdige, fik vi tildelt vores værelser. Man kan ikke 
selv bestemme sin roomie, men det er også okay, siger Samuel 
fra 10i: ”Jeg synes, lærerne har gjort et godt stykke arbejde med 
at sætte os sammen.”

Vi har byttet værelse for første gang

Ny cykel- og depothal er færdig
Af: Lauge Malthe Larsen  
Nu er den spritnye cykelhal klar til at erstatte det gamle 
cykelskur på den anden side af vejen. Cykelskuret er blevet 
bygget for at erstatte det gamle cykelskur, som skolen lejede. 
Den nye depothal har to separate områder, hvor det ene er til 
cykler og det andet er depothal. Der er en varmepumpe sat op, 
så hallen ikke bliver iskold. Så nu skal den bare fyldes op med 
cykler og diverse pedelmaskiner og værktøj.
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REE-NEWS-REE-NEWS
Pedelbanko med store præmier til de heldige
Af: Lauge Malthe Larsen
Som december skred frem, var det tid til den årlige julebanko. 
Lutz og Hans Jørgen gjorde klar til at styre det hele med 
hård hånd. Gaverne stod på en række oppe på 
buffetbordene. Og man må da også sige, de 
var store, og folk var glade for at vinde dem. 
Men som aftenen skred frem og flere gaver 
blev delt ud til vinderne, så var der også 
nogle, der forlod salen i frustrationer over 
at tabe. 

Julefrokost med alt det lækre
Der var fyldt op ved alle bordene med elever og ansatte, 
da køkkenet diskede op med en lækker julemenu med 
flæskesteg, julepølser, sønderjysk hvidkål, grønlangkål, 
rødkål, salater, vegideller, brune kartofler, risalamande 
med kirsebærsovs, sodavand og meget mere. Flere 
ansatte deltog også med deres familier. 

OSO: obligatorisk selvvalgt opgave 
Af Mia Sand Engelst Møller Jensen og Clara Brühl Asmussen 
10. klasserne havde i uge 46 OSO, som står for 
obligatoriske selvvalgt opgave. Vi var i brobygning på 
ungdomsuddannelser, og vi skulle beskæftige os med 
erhverv, vi selv valgte. Eleverne blev klogere på job 
såsom: jurist, jordemoder, journalist og jægerpilot. Vi 
arbejdede flittigt efter skole hver dag, og vi afleverede vores 
gennemarbejdede opgaver inden weekenden. Ugen var 
lærerig og en ny oplevelse.

Brobygning: Vi besøgte uddannelser
Af Philip Lorenzen Nielsen
Vi kunne vælge to forskellige steder til brobygningen. Jeg var selv i 
brobygning på Ribe katedralskole, og derefter var jeg på IB-linjen på 
Esbjerg Gymnasium. Efter jeg har prøvet begge dele, så føler jeg, det 
mest interessante er IB-linjen på Esbjerg Gymnasium.
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DE FØRSTE FIRE MÅNEDER
Clara Brühl Asmussen og Mia Sand 
Engelst Møller Jensen

Meget har ændret sig fra første gang, vi trådte fod 

på skolen i sommers. Sneen er faldet og bladene 
er faldet af træerne, og et fællesskab med plads til 
enhver er groet. Nye venskaber er stiftet og minder 
er blevet skabt, vi ser frem til at skabe mange flere. 
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Sammen med min kontaktgruppe 
udforskede jeg Ribe ved at finde 
forskellige seværdigheder rundt 
i byen. Når vi havde fundet de 
forskellige steder, tog vi et billede. 
Da vi var ved at tage det sidste 
billede ved Stormflodssøjlen, fik vi 
et chok. 
Vi kunne høre nogen nede fra åen 
råbe efter hjælp. Vi vidste ikke helt, 
hvad der foregik, derfor tog vi det 
meget afslappet og begyndte at gå 
i retningen af, hvor der blev kaldt 
på hjælp. Men så lød det nede fra 
åen: ”Så hjælp mig da for helvede.” 
Det gik op for os, at der var noget i 
vejen. Der blev råbt: ”Han er tung.”  

Ældre mand var bevidstløs 
Da vi kom tættere på vandet, kunne 
vi se en mand, stående nede i åen. 
Han var dækket i vand helt op til 
skuldrene. Han kæmpede for at 
holde en ældre mand oppe, der var 
bevidstløs. 
En flok stærke drenge fra min 
kontaktgruppe fik forstanderen 
med og løb om på den anden side 
af åen, hvor de var tættere på 
ulykken. Vi andre stod og kiggede 
på og var helt i chok.  
Til at begynde med ringede vores 
kontaktlærer Susan 114, da vi ikke 
var klar over, hvor alvorligt det var. 
I mellemtiden var der nogen, der 

havde ringet 112.  
Jesse, Mathias, Thor, Robert og 
Kristian fik den ældre mand op 
på land, og ambulancen kom 
hurtigt og overtog behandlingen. 
Senere fandt vi ud af, at manden 
hedder Henning, og han blev kørt 
til Esbjerg Sygehus, hvor han var 
i respirator i flere dage, for han 
havde slugt meget vand.  

Lykkeligt møde på efterskolen 
I oktober kom Henning og 
hans kæreste Eva på besøg på 
efterskolen, fordi han gerne ville 
møde sine redningsmænd. 

“I er årsagen til jeg er her i dag. Tak 
er kun et fattigt ord, men alligevel 
tak fordi I reddede mig fra at 
drukne,” sagde Henning. 

Det var et rørende møde, hvor vi 
alle fik kram og fik talt om, hvad 
der skete den dag, hvor Henning 
var faldet i vandet. Henning havde 
chokoladeskildpadder med til alle 
elever og 2000 kroner til en aktivitet 
for skolens elever.  

“Det gav mig ro i maven at se 
Henning i live. Det gør, jeg også 
er klar næste gang, hvis der sker 
noget,” sagde Robert fra 10c.  

Hverdagshelte besøgte politiet
Politidirektøren Frits Kjeldsen 
inviterede drengene fra skolen til 
politistationen for at hædre dem for 
deres indsats.

“De har hjulpet en borger 
fra at drukne, og det er helt 
ekstraordinært. De giver en 
livreddende indsats, og de fortjener 
derfor en belønning,” sagde Frits 
Kjeldsen, da drengene fik en dusør 
for deres indsats. 

Elever reddede ældre mand fra at drukne i Ribe Å

Vi var alle i Ribe for at hygge os. Men så blev der råbt om hjælp fra åen, og flere fra skolen 
reagerede hurtigt, da en mand var i livsfare. Politiet har kåret dem som ’hverdagshelte.’
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BERLIN

På de næste sider kan du læse om nogle af På de næste sider kan du læse om nogle af 
de steder, vi besøgte i Berlin.de steder, vi besøgte i Berlin.
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Af Noah Pelzer Sønnichsen

Sachsenhausen er en gammel koncentrationslejr fra 
Anden Verdenskrig, der er blevet til et museum, som ligger 
et stykke udenfor Berlin. I lejren kan man stadig se de 
forskellige torturmidler, og hvordan de fangede boede. Man 
får lov til at gå rundt med en lille højtaler, som fortæller om 
de forskellige ting, som er rundt i lejren. 

Vi besøgte Sachsenhausen, der er en tidligere koncentrationslejrVi besøgte Sachsenhausen, der er en tidligere koncentrationslejr

Mandag morgen kl. 6:30 stod morgenmaden 
klar i spisesalen. Man kunne dufte Claus’ lækre 
morgenboller, og se de trætte og sløve elever hænge 
med hoveder nede i deres havregrød, som var de 
treårige babyer, der var faldet i søvn i leverpostejen.
Ding.. ding.. ding… lød klokken i spisesalen og alle 
rejste sig med fuld kraft, tog deres madpakke og gik 
hen for at tage deres tasker. Alle samlede sig foran 
busserne for at pakke deres ting, eller nærmere smide 
og proppe det ind i de to busser, som der var nogen, 
der truede dem til at gøre det. 

Den endeløse bustur 
”Av min røv gør ondt,” ”Hvornår holder vi pause?” 
”Jeg skal tisse.” Det var nogle af de 100 kommentarer, 
som lærerne fik hver 10. minut. Med den rigtig 
mængde af puder og tæpper, kunne man sidde som 

en prinsesse på bussæderne. Der blev virkelig kigget 
i alverdens underholdnings-apparater. Alt fra telefoner 
til hel almindelige kortspil blev der hygget med for at 
underholde de hyperaktive unger. 

Flad røv efter seks timer 
Efter godt seks timer med røven i sædet kunne man 
officielt godt kalde sin røv for flad. Men endelig nåede 
vi til Sachsenhausen, Oranienburg, Tyskland. Der 
tilbragte vi to timer, hvor vi gik rundt for at se og høre 
om koncentrationslejren. Da klokken ramte 16, skulle 
røven finde tilbage til sædet. Størstedelen af Clausens 
bus faldt i søvn. Men humøret var stadig højt blandt 
dem, der var vågne. Omkring kl. 18 var vi ved vores 
hostel, og vi var officielt fremme ved vores destination: 
Berlin.

”Vi har netop været på skoleårets anden rejse. Vi ”Vi har netop været på skoleårets anden rejse. Vi 
stod tidligt op og kørte i bus til Berlin”stod tidligt op og kørte i bus til Berlin”

Af Jamilla Xanaf Hansen 
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Af Eva Raahauge Muntenjon
Den ene dag kunne vi vælge mellem en guidet bustur 
eller cykeltur rundt i Berlin. Der var kun 20 ud af 150 
elever, der valgte at cykle, det er også forståeligt, da 
termometeret kun viste 1,5 grader. 

Vi skulle møde op ved kulturbygningen Kulturbrauerei, 
og derfra cyklede vi så afsted med cykelhjelm på 
lejede cykler. 

Vi cyklede bl.a. forbi:
• Berlinmuren med kunst - East Side Gallery
• Brandenburger Tor - den sidste bevarede byport 
• Bard College of Berlin
• Mindesmærke for Europas myrdede jøder

Selvom det var koldt, var der ingen, der fortrød, fordi 
det var en fantastisk og lærerig tur.

Vi cyklede rundt i Berlins gader i 1,5 graderVi cyklede rundt i Berlins gader i 1,5 grader

Af Sebastian Lauritsen
Om torsdagen på vores sidste dag kunne man vælge 
at tage i zoo, desværre var Berlin Zoo lukket på grund 
af fugleinfluenza, så vi tog i Berlin Tierpark i stedet 
for, som ligger et stykke ude i Østberlin. Men det var 
en rigtig god tur sammen med James. Tierpark er 

Europas største dyrepark, så de 
har en masse dyr, de have fx et par 
babytigere, som var meget søde, og 
der var to isbjørne. Det var meget koldt, 
med det var en rigtig god tur.

Tierpark er Europas største zooTierpark er Europas største zoo
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Der var julelys i gaderne, og juletræerne var pyntet. 
Vi blev især ramt af julestemningen den 1. december, 
da det om aftenen begyndte at sne, da vi besøgte 
julemarkedet ved den tyske Gedächtniskirche i Berlin 
centrum. Her blev vi mødt med julemusik, julepynt, 
juleslik og kager. Selvom vi frøs, var det det hele værd. 
Der var forskellige boder, og det var oplagt at købe en 
kop kakao, så man kunne få varmen. På julemarkedet 

var der både madboder, souvenirboder og meget 
andet, og man kunne helt klart mærke den gode 
julestemning. I shopping centeret Alexa blev vi også 
mødt af julestemningen. Da vi trådte ind i centeret, 
var det første vi fik øje på et kæmpe juletræ i guld. 
Butikkerne i centreret havde også pyntet fint op med 
julepynt i vinduerne. Vi hyggede os og fik skabt nogle 
gode juleminder sammen i Berlin.

Vi kom i julestemning med sne og julemarkedVi kom i julestemning med sne og julemarked
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Af Kristian Gundal Nikolajsen

Hvis du bliver taget, så bliver du 
ført ind i en lille varevogn. Ingen 
ruder, ingen måder at se, hvor 
du er henne. De kører i cirkler og 
underlige steder hen, inden de 
kører hen til fængslet, så du ikke 
har nogen mulig for at se, hvor du 
er. 
Du bliver kørt direkte ind i en 
garage og ført videre ind til 
kropsvisitering. Du får fængselstøj 
på, du har ikke andet. Du skal 
sidde i en lille celle alene, hvor 
du bliver holdt vågen det meste 
af døgnet. De afkræfter dig, så 
du ikke får gode ideer om at lave 
ballade eller at flygte. 

Fanger så aldrig hinanden
Du kan ikke kommunikere med 
de andre fanger. Fordi de har 
et lyssystem på gangene, som 
vagterne bruger med røde og 
grønne lamper, så der ikke er 
nogen fanger, der ser hinanden på 
noget tidspunkt. Du ser ikke sollys 
eller andre mennesker udover de 

betjente, som psykologisk torturerer 
dig hver dag. Du ved ikke hvor 
lang tid du skal sidde der, og det 
nedbryder dig. 

Psykologisk tortur
Du lever i en lille celle uden kontakt 
til andre mennesker. Efter nogle 
måneder får du et papir i hånden, 
som du skal underskrive, men du 
ved ikke, hvad du skriver under på. 
Du kan selv vælge, om du vil gøre 
det, hvis du ikke gør det, bliver du 
det samme sted uden kontakt eller 
sollys. Det nedbryder dig mentalt, 
og til sidst underskriver du papiret. 
Du skriver under på, at det var dig, 
som havde gjort noget forbudt, 

selvom du ikke havde noget med 
det at gøre.
Derefter bliver du sendt et nyt stede 
hen i forhold til din forbrydelse. 
Nogle bliver dømt til henrettelse 
andre bliver sendt til en arbejdslejr i 
Sibirien, der er lige så berygtet som 
Nazi-Tysklands koncentrationslejre. 

Det værste ved det hele er, at det 
først sluttede for lidt mere en 30 år 
siden i vores naboland. Altså det 
foregik i mine forældres levetid, 
det er jo fuldstændig sindssygt, at 
mennesker kan behandle andre på 
den måde.

Borgere i DDR blev fængslet, uden de havde gjort nogetBorgere i DDR blev fængslet, uden de havde gjort noget
Stasi-fængslet Hohenschönhausen fungerede fra 1951-1989. Fangerne blev pressede 
til at tilstå ting, de ikke havde gjort. Nu er det et museum, hvor man kan se de gamle 
fængselsceller og forhørslokaler.

Af Othilie Kroborg Olsen
På Futurium spillede vi kryds og bolde med en robot, så på 
skulpturer og svarede på spørgsmål om fremtiden såsom: 
”Vil du helst have et hårdt og krævende arbejde og mange 
penge, eller vil du hellere have et arbejde, som du er glad 
for og færre penge? Museet har fokus på nære og globale 
emner, og giver bud på, hvordan fremtiden kan se ud.

Museum med robotter Museum med robotter 
og fremtidsspørgsmålog fremtidsspørgsmål

Alliierten museumAlliierten museum
I profilfaget elite engelsk var vi på Allierten 
museum, hvor vi lærte om, de vestallieredes 
militære forpligtelser i Tyskland. Der var især fokus 
på Berlin i perioden 1945-1994 og Den Kolde Krig. 
Der var bl.a. udstillet gamle fly, telefoner og kort.
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Af Mia Sand Engelst Møller Jensen
Torsdag kunne vi vælge, hvad vi ville bruge 
dagen på, inden turen gik hjemad igen. En 
gruppe drog mod Berliner Dom sammen med 
Karsten. De klatrede sig op ad de 267 trappetrin 
for at nå toppen af den knap 100 meter høje 
domkirke, hvor man kunne beundre Berlin 
oppefra. Tiden blev selvfølgelig også brugt 
indenfor på at se den smukke arkitektur og 
udskæringerne.

Der er 267 trappetrin til Der er 267 trappetrin til 
toppen af Berliner Domtoppen af Berliner Dom

Karina fandt Europosten på den Karina fandt Europosten på den 
danske ambassade i Berlindanske ambassade i Berlin
En mindre gruppe elever besøgte den danske ambassade 
i Berlin. Karina, der var på forsiden af det sidste magasin, 
fandt sig selv på ambassaden. Hvis I støder på magasinet 
andre sjove steder, så send gerne redaktionen et foto, vi kan 
bringe i den næste udgivelse.

14
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Det gamle SS-hovedkvarterDet gamle SS-hovedkvarter

Nogle af os fik en rundvisning på Topographie des Terrors, der er et museum om nazisternes forfølgelse og drab 
på millioner af mennesker mellem 1933 og 1945. Museet ligger oven på den gamle SS-hovedkvarter. Under 
Nazi-styret kunne man høre skrigene ude på gaden, når folk blev torturerede. Det vidste nazisterne, og de 
brugte det til at skræmme folk, så de ikke turde at gøre modstand. Det var for at skabe terror i det tyske folk, så 
folket var nemmere at kontrollere.

Politikens EuropakorrspondentPolitikens Europakorrspondent
Profilfaget journalistik mødtes med Politikens 
Europakorrespondent Keld Hybel, der bl.a. fortalte om, 
hvordan han dækker krigen i Ukraine.  
”Det var en stor oplevelse, da Keld Hybel trådte ind 
i rummet. Han er fantastisk til at oplyse om faget 
journalistik, og man kunne virkelig mærke, han brændte 
for det. Det er en af de bedste ting, vi har lavet med 
journalistikholdet, siger Villads Wideman Grue.



The first day for the Spanish students was a fun day 
for the entire school because we all went ice skating 
in Esbjerg and afterwards, we had some free time to 
shop and explore the city. The next day we took a bus 
to the Tirpitz Museum, which is built in an old bunker. 
Afterwards we drove to Blåvand. Here we could 
choose to visit the ocean or go to the city and eat.

Talent show and a trip to Ribe
In the evening the students from 10i and the Spanish 
students had a talent show. The talents were very 
mixed. Some were dancing or singing, others were 
drinking water as fast as they could. Thursday, the 
Spanish students took the bus to Ribe and spent the 
whole day there. For what Carla told me it was fun, 
and they got to know Ribe. 

Weekend with new friends 
Friday, all the Spanish students had to visit a Danish 
home. Carla and Santiago came home with me. 
Together with Aviaja from 9b we all took the train to 
Skjern where my mom picked us up to drive us to 
our holiday house in Houvig, Ringkøbing. During the 
weekend we were at the beach several times since 
it is only two minutes from my house. It was cold and 
windy, but Carla and Santi loved it. We also watched 

movies in the evening, talked and just had a great 
time together. On Sunday, we played minigolf and 
afterwards we got pizza. Since it was Halloween, we 
carved pumpkins in the evening. 

Saying goodbye 
Monday, we were back at the school again where we 
had a volleyball tournament. That was the last day 
together. Saying goodbye to Carla and Santi was hard 
because we became good friends during the week 
we spent together. I am looking forward meeting them 
again when my class travel to Spain next year.

A group of Spanish students from Albacete travelled to Denmark to be students 
in my class 10i. During the weekend two Spanish students Carla and Santiago 
stayed at my home.

UDVEKSLINGUDVEKSLING

”Saying goodbye to Carla and Santi was hard 
because we became good friends”

Af Tara Abou Alam
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På Rejsby har vi fået en skærm op 
inde i spisesalen, på skærmen kan 
vi følge med i, hvor meget madspild 
vi har, og om vi fortsat holder vores 
mål. 
Udover skærmen, som skal hjælpe 
os med at mindske vores madspild, 
har vi også fået lavet en aftale med 
Kisbæk Gårdmælk. Vi får nu leveret 
frisk mælk til skolen. Mælken 
bliver både brugt til madlavningen, 
men også om morgenen på vores 
højtelskede cornflakes.  

Claus, hvordan fungerer 
madspilds-skærmen? 
“Jeg synes, at det fungerer okay, vi 
havde lidt start-vanskeligheder med 
den. Men nu opdaterer skærmen, 
når der smides mad ud i spanden, 
der står på vægten. Jeg synes, at 
det er fedt, at man fra skoles side 
tager et ansvar omkring madspild, 
og man lærer jer elever om, 
hvordan det foregår.” 

Hvad er årsagen til, vi har fået 
skærmen? 
”I køkkenet har vi været 
på et kursus, der hedder 

’madspildkrigerne.’ Skærmen 
bruges til at inddrage eleverne 
i, hvor meget mad, der egentlig 
smides ud. På sigt er det 
meningen, at forskellige elever kan 
dyste mod hinaden i at nedbringe 
madspild og vinde præmier.”

Gør skærmen en forskel? 
“Ja, det synes jeg. Jeg synes, at 
det virker som om, at man tænker 
lidt mere på, hvad man smider ud. 
Men selvfølgelig er der altid dage, 
hvor man smider mere ud end 
andre.

Hvad er dine forventninger for 
madspilds-projektet i fremtiden? 
”Jeg tænker, det kunne være meget 
cool at lave konkurrencer mellem 
kontaktgrupperne. Så det bord, der 
smider mindst mad ud i løbet af en 

uge eller måned, får en præmie.” 

Hvordan blev aftalen med 
Kisbæk Gårdmæk etableret? 
“Det gjorde den, fordi han kommer 
til Tønder en gang i mellem, og jeg 
har selv købt det, og så synes jeg, 
I elever skulle have mulighed for at 
prøve frisk gårdmælk.” 

Hvorfor skal skolen havde frisk 
mælk på glasflasker og ikke bare 
mælk på karton? 
“Når det koster det samme, er jo 
oplagt at købe lokalt og få frisk 
mælk til køkkenet. Men jeg synes 
også, det er en sjov gimmick.

Hvad bruges den friske mælk til? 
“Den friske mælk bruger vi til 
morgenmaden og i madlavningen.” 

Mindre madspild og mælk direkte fra koen

Hvad synes du om madspilds-skærmen? 
”Det er en fin måde at lære unge at kontrollere deres madspild. 
Jeg har ikke noget imod den, men jeg synes godt, at vi kunne 
have fået mere at vide om den, da den blev sat op,” siger Luna.

Vi har stillet vores køkkenleder, Claus, nogle spørgsmål vedrørende den nye madspildsskærm, der 
hænger i spisesalen, og den friske mælk, han er begyndt at købe på glasflasker fra en landmand. 

Af Trine Hvenegaard Larsen og Natalie Johannessen

Hvad synes eleverne?

What do you think about the fresh milk?
”I’m used to the Italian milk, which is good. The new fresh milk at 
school reminds me of my home, I drink it every day, because it makes 
me happy,” says Erica.



EN EN TILFÆLDIGTILFÆLDIG  
DAG PÅ REJSBYDAG PÅ REJSBY
Af Emilie Augustina Horne Jepsen

07:00 
Min dag begynder, hvor jeg 
diskuterer med min roomie Birka 
om, hvem der skal tænde lyset, 
(det er oftest hende, der gør det). 
Derefter finder jeg tøj frem og 
ordner hår, make-up og så videre, 
så jeg er klar til dagen.

07:25 
Vi skal over til morgenmad.

07:30  
Morgenmaden på Rejsby er 
obligatorisk, og vi spiser sammen 
med vores kontaktgruppe. Vi får 
rigtig god mad til morgenmad. Vi får 
blandt andet cornflakes, yoghurt, 
frugt og boller med pålæg.

08:00  
Så er det tid til morgensamling, 
hvor vi ser nyheder og hører 
forskellige oplæg. Det kan være 
noget om lærernes ungdom eller 
en ny opfindelse. Vi synger også en 
gang imellem. Vi har faste pladser 
til morgensamlingen.

08:30  
Vi har en pause på ti minutter, 
hvor jeg oftest går over og børster 
tænder og finder mine skoleting og 
kontrollerer mit skema, før jeg går 
til time. 

08:40 
Første time begynder. I dag har 
jeg EU-samfundsfag, hvor vi har 
om FN’s Børnekonvention. Vi 
snakker om forskellen på love og 
retningslinjer. Når timen er færdig, 
har fem minutters pause inden den 
næste time.

 
09:35  
Nu går min klasse mod fysik, hvor 
vi skal arbejde videre på en fysik/
kemi rapport om radioaktivstråling.

10:25  
Vores pause begynder, og den 
varer til kl. 10:45. Jeg går over på 
mit værelse for at Wednesday, som 
er en ny serie på Netflix.

10:45  
Så begynder vores 
kristendomskundskabstime, hvor 
vi diskuterer og laver opgaver om 
forskellige religioner.

11:40  
Nu har vi engelsk, hvor vi ser 
videre på en film.

12:30  
Vi spiser varm frokost.

13:10  
Det er tid til rengøring. Jeg gør rent 
i et klasselokale og går ud med 
skraldet.

13:40  
I dansk analyserer vi et maleri fra 
romantikken.

14:45  
Så har jeg tysk, hvor jeg laver 
opgaver.

15:35  
Nu har vi ti minutters pause, inden 
vi har profilfag, der er et valgfag, vi 
har to gange om ugen i halvanden 
time. Jeg har valgt journalistik, 
hvor vi blandt andet laver skolens 
magasin. 

15:45  
Journalistik begynder. Vi skriver på 
vores tekster og udvælger billeder 
fra vores rejse til Berlin.

17:30 
Nu er der aftensmad. 

18:10  
Så begynder stillelektietimen, hvor 
vi har mulighed for at slappe af eller 
lave vores lektier. Vi skal blive på 
vores værelser.

19:25  
Jeg mødtes med min veninder for 
at snakke.

21:00 
Så tager vi til aftenkaffe, hvor vi får 
kage og saftevand. Bagefter går 
vi rundt på skolen for at se, hvad 
folk laver. Der er nogle, som spiller 
volley og bordfodbold.

22:00 
Vi skal være på vores værelser nu. 
På mit værelse snakker jeg lidt med 
min roomie, før jeg går i bad og gør 
mig klar til at sove. 

22:45 
Nu skal vi sove.

Hvordan er det egentlig at gå på efterskole? Emilie har beskrevet, hvordan 
en tilfældig dag på rejsby ser ud for hende. 
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This year we are lucky to host 26-year-old 
Marisa from Spain and 22-year-old Estelle 
from France through the ESC.

What does it mean to volenteer at Rejsby?
”We did not know each other before we got to Rejsby. 
But we became friends right away. We live next to the 
school, and we assist the teachers in the classroom 
– especially in Spanish and French class. We also 
suggest different activities when the students have free 
time, we have night duties, and we take part in the four 
school trips. So far, we have been on the EU-trip and 
the Berlin trip.”

What do you think about volunteering? 
“It gives me the opportunity to learn a new culture 
and language and improve my English. During this 
experience, I meet so many people and made friends 

in unexpected ways and I love it,” says Marisa.
“Staying 10 months in the same country is an amazing 
opportunity to discover the culture in a new way. 
We are supported by the Danish organization ICYE 
(International Cultural Youth Exchange) that organise 
a lot of events for all the volunteers. I consider myself 
lucky because I meet wonderful people with different 
nationalities. One advice: join the volunteer team,” 
says Estelle.

What are your plans when you finish at Rejsby?
“My plan is to finish my master’s degree in Lyon. 
When I am done studying, I would like to work with the 
development of cities,” says Estelle.
“I would like to live in an Arabic country to improve my 
Arabic and also to teach Spanish. After some years, I 
would like to return to Spain and work as an interpreter 
in a police department and as a legal translator,“ says 
Marisa.

What is the European 
Solidarity Corps (ESC)?

• ESC is managed by the European 
Commission and creates opportunities 
for European youth between 18 and 
30 years old to volunteer in solidarity 
projects. 

• It gives you a chance to discover a new 
country. 

• You can find projects in different 
fields such as education, health, and 
environment. 

• You volenteer between two months up to 
twelve months and it is full-time

• You contribute to the daily work of an 
organisation that is actively benefiting the 
local community.

Each school year Rejsby host to European volunteers

Follow Marisa and Estelle’s 
Rejsby adventures on Instagram: 

@estelle.marisa.dk

18



TO NYE MEDARBEJDERE

Af: Othilie Kronborg Olsen
 
Frederik Bentzen, 27 år 

Hvor har du tidligere arbejdet? 
”Jeg har arbejdet på en friskole og på nogle forskellige 
folkeskoler i Aarhus.”

Hvordan er det at arbejde på Rejsby? 
”Det er meget spændende. Jeg har tidligere arbejdet 
på en anden efterskole, hvor der var meget fokus på 
sport, teater og musik. Her er der fokus på politik, EU 
og samfundsfag, så det er meget spændende, det er 
en anden slags efterskole.” 

Hvor bor du?
”Jeg bor med min kæreste i en lejlighed i Kolding.” 

Hvorfor vaglte du at arbejde på en efterskole? 
”Jeg tænkte over, hvem jeg kendte, som virkede til at 
have et arbejde, de synes var sjovt og spændende. 
Min første tanke faldt på mine gamle efterskolelærere, 
som virkede til at have det sjovt, når de var på 
arbejde. Derudover kan jeg godt lide ideen om at 
kunne inspirere unge og have en god indflydelse på 
dem. Det var derfor naturligt for mig at gå vejen som 
efterskolelærer.”

Af: Smilla Marie Lillesøe

Morten Klivager Vestergaard, 34 år

Hvor har du tidligere arbejdet? 
”Før jeg begyndte her var jeg på et opholdshjem 
for anbragte børn i Jelling. Jeg har også arbejdet i 
Forsvaret, inden jeg blev lærer.”

Hvordan er det at arbejde på Rejsby?
”Jeg er glad for det. Jeg begyndte midt i et skoleår, så 
det var jeg lidt spændt på, hvordan ville være. Men alle 
har taget rigtig godt imod mig.”

Er der noget, som du var bekymret for, inden du 
begyndte?
”Nej, det synes jeg ikke. Men der, hvor jeg arbejdede 
før, skulle eleverne undervises på en speciel måde, 
og niveauet var ikke så højt som her. Så jeg skulle lige 
vende mig til at undervise på et højere fagligt niveau.”

Hvem bor du med?
”Jeg bor med min kone og tre børn i Brørup.”

Flere decemberdage bød på snevejr og højt julehumør i Rejsby
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Valgfaget udekøkken har fået en opgradering med 
en bålhytte med en pizzaovn, som kan blive 500 
grader varm og en håndvask med koldt vand.

Tidligere har elever lavet mad under åben himmel 
sammen med underviser Jeppe Tobiasen – også 
i snevejr. Men nu er bålhytten kommet i brug. Det 
giver helt nye muligheder og et samlingssted udenfor, 
fortæller Jeppe Tobiasen: ”Vi kan lave flere typer mad 
nu, hvor vi også har en ovn. Den kan blive utrolig 
varm, så vi skal lige lære at bruge den. Men det tager 
kun to minutter at lave en pizza, da den varmer fra alle 
retninger.”
Oliver Sommerlund fra 8. klasse er begejsret for 
valgfaget. ”Samværet herude er bare hyggeligt, og det 
er dejligt at være udenfor i den friske luft. Og nu har vi 
også et tag og en pizzaovn, så er det lidt nemmere at 
lave flere slags mad. Bålhytten er bare perfekt, siger 
Oliver Sommerlund.

Valgfaget udekøkken har plads til 15 elever, og 
man skal være hurtig, hvis man vil have en af de 
eftertragtede pladser. Her får eleverne lov til at 
være kreative og lave mad på en anderledes måde. 
”Udover at lave mad så har vi også bygget borde, et 
brændestativ og et brandekomfur ud af stålfælge,” 
fortæller Jeppe Tobiasen.
Pizzaovnen bruges også af køkkenet til at lave lækkert 
brød, og bålhytten er et hyggeligt samlingspunkt til 
udendørs arrangementer. Fra foråret vil frokosten også 
blive rykket underfor indimellem. 
Bålhytten er bygget med støtte fra Nodea-fonden.     

”Bålhytten er bare perfekt”
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Mange idéfrø blev sået i Bruxelles
Rejsby Europæiske Efterskole er 
medlem af European Parliament 
Ambassador School programme 
(EPAS), som er et samarbejde 
mellem flere end 1.500 skoler fra 
hele Europa. 

Af Didde Grün, 
samfundsfagslærer

EPAS er for skoler, som sætter 
særligt fokus på EU, unges forhold 
til EU og politiske debatter omkring 
EU. Rejsbys medlemskab af EPAS 
giver os en masse fordele og 
mulighed for en tæt kontakt med de 
danske parlamentarikere i Europa-
Parlamentet. 

I midten af november deltog 
viceforstander Alexander Mason og 

jeg i et event i Bruxelles med titlen 
’When formel meets non-formal 
education,’ hvor vi blev inspirerede 
af undervisere og organisationsfolk 
fra hele Europa til udvikling af 
nye ideer til undervisningen om 
EU, og begivenheden var også 
en mulighed for at møde nye 
samarbejdspartner til fx udveksling. 
EU og de europæiske lande er en 
så stor en del af Rejsbys DNA og 
skolens hverdag – derfor er vores 
EPAS-medlemskab også noget af 
det, vi drager stor nytte af. 

Tre hurtige om European 
Parliament Ambassador School 
programme (EPAS)
• Et europæisk netværk med 

flere 1.500 skoler. 
• Et medlemskab giver adgang til 

seminarer, debatter og møder 
med EU-politikere. 

• Det langsigtede mål er at øge 
unges deltagelse i valg til 
Europa-Parlamentet.

Julemanden lavede kandiserede æbler til hele skolen 
for at fejre december som i 1994, da skolen åbnede
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På den danske 
ambassaden i Berlin 
var der pyntet op til jul



 @rejsbyefterskole 
Rejsby Europæiske Efterskole / rejsby-efterskole.dk /  
Kogsvej 3, Rejsby, 6780 Skærbæk / +45 74 75 36 22

KALENDERKALENDER
21/12-1/1 Juleferie
3/1-6/1 EU-projektuge
11/1 Efterskolernes Aften
12/1 Udviklingssamtaler
13/1-15/1 Forlænget weekend
16/1-20/1 Terminsprøver
25/-31/1 10.a i Istanbul
28/1-30/1 Forlænget weekend
1/2-2/2 Check Point One, Forsvaret
4/2-10/2 Skitur
11/2-18/2 Vinterferie 
12/2-17/2 Rejsby Camp
19/2-26/2 9.b i Budapest
2/3 Udviklingssamtaler
3/3-5/3 Ungdommens EU-topmøde


