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Emil Haagen og Flykra Davidsen har været i Polen og arbejde sammen med andre unge på et show 
om klimaforandringerne.  FOTO: JAN KNUDSEN

VÆGGERLØSE  14-årige 
Flykra Davidsens 

Facebook er blevet mere in-
ternational på det seneste. 
Hun skriver nemlig med 
sine nye venner fra Litauen 
og Polen, som hun knyttede 
sig til på et udvekslingsop-
hold  i Polen i maj.

- Vi er også på Snapchat, 
og jeg håber, at vi kan mø-
des igen en dag, fortæller 
Flykra, som på den måde 
får trænet sit skriftlige en-
gelsk.

Det mundtlige sprog fi k 
hun også motioneret, da 
Sydfalster Skole for anden 
gang deltog i et Exhanges 
for all-projekt fra 4. til 11. 
maj. Fem elever fra 7. og 8. 

klasse tog imod tilbuddet, og 
Flykra Davidsen og 15-årige 
Emil Haagen er enige om, at 
hovedgevinsten ved en uge i 
Polen, er alle de nye venner, 
de har fået.

- Den polske søde te og 
suppe, er jeg ikke så vild 
med. Men vi har haft det 
sjovt og er blevet virkelig 
tætte venner, fortæller Emil 
Haagen om den gruppe på 
40 unge fra Litauen, Polen 
og Danmark, der mødtes i 
den nordpolske by Reda.

Temaet for Exhanges for 
all-projekt var klimaforan-
dringer, som de unge gen-
nem dans, musik og cirkus 
stykkede et show sammen 
om i løbet af ugen. 

Viceskoleleder Peder Wil-
helm Clausen ser gerne, at 
fl ere af eleverne får mod 
på at tage med, når skolen 
tilbyder udveksling i Polen 
igen til efteråret.

- Desværre er der en del, 
der står af, fordi de ikke 
vil danse. Men det handler 
jo om så meget andet end 
dans, så vi skal i fælles-
skab have solgt idéen bedre 
næste gang, siger Peder 
Wilhelm Clausen, der også 
tror, at en rejse udenfor 
konfi rmationssæsonen bli-
ver nemmere at motivere 
de unge til.     

BIRGITTE GRØNNING
bg@ftgruppen.dk

Fem elever fra Sydfalster Skole tog med til Polen

Emil og Flykra har 
fået 39 nye venner 

- Den polske søde te og suppe, er jeg ikke så vild med. Men vi har haft 
det sjovt og er blevet virkelig tætte venner, fortæller Emil Haagen

Titanic til søs - skabt i en workshop af unge fra Danmark, Litauen og Polen. Elever fra Nysted Skole 
og Sophieskolen i Nykøbing deltog også i udvekslingen.  PRIVATFOTO
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Vores spændende rejse i Nordengland sætter fokus på Danmark og Skandinaviens 
vikingehistorie, og vikingernes brutale angreb på de britiske øer i 800-  tallet. 
Danelagen er således navnet på området i det nordøstlige England, som var under 
danske vikingers herredømme. Vi besøger vikingernes hovedstad York, Lindisfarne-
klosteret på Holy Island, Bamburgh Castle, Hadrians Mur og den opdagelses rej-
sende James Cooks hus. 

På sporet af Danelagen
– Englands skandinaviske historie
Følg vikingernes spor til York og Lindisfarne-klosteret på Holy Island, 
oplev romernes mesterværk Hadrians Mur, middelalderfæst ninger og 
det smukke, engelske hede landskab. Med dansk rejseleder, 7 dage

Afrejse 29/8 og 5/9 2017 Kr. 9.998,- (Oplys annoncekode: Gefi on)

PRISEN INKLUDERER: Dansk rejseleder • Fly København - Manchester t/r • Udfl ugter 
og transport jf. program • Alle entréer og aktiviteter (værdi 1.000,-) • Indkvartering på 
godt hotel i delt dobbeltværelse • Rejsen indeholder morgenmad dagligt og middage 
(undtaget dag 3 og 5) • Skatter og afgift er

Inkl. alle entréer

Gæsternes 
vurdering:
4 ud af  

5 stjerner

Med forbehold for trykfejl og udsolgte afgange

Billederne af hårdt prøvede nybyggere med 
deres jordiske gods surret til sammenfl ik-
kede prærievogne på vej over prærien mod 
de storslåede Rocky Mountains og det for-
jættede land illustrerer denne rejse til det 
vestlige USA's eventy rlige nationalparker 
og fantastiske byer. Rejsen til USA sætter 
menneskets rejse på jorden i relief og gør os 
større. Derfor har vi gjort os særligt umage 
med denne rejse, som er udviklet over 15 år, 
hvor rute, distancer og hoteller er tilpasset 
til vores gæsters store tilfredshed. 

Der er mulighed for at forlænge rejsen med 
7 dage på Hawaii.

Det vilde 
vesten

Kom eventy ret i møde. Mød 
Buff alo Bill, Calamity  Jane og 

nybyggerne i ånden i USA’s 
storslåede nationalparker. 

Med dansk rejseleder, 15 dage

Afrejse 27/9, 11/10 og 3/11 2017 

Fra kr. 19.998,- 
(Oplys annoncekode: Gefi on)

PRISEN INKLUDERER:  
Dansk rejseleder • Fly København – 

Los Angeles t/r • Udfl ugter jf. program • 
Indkvartering på gode hoteller i delt 

dobbeltværelse • Morgenmad dagligt • 
Skatter og afgift er

Inkl. 
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Gæsternes 
vurdering:
4,6 ud af  

5 stjerner


