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Elever skaber rum for nationaliteter
UDVEKSLING: 20
hollandske elever
drager i dag hjem til
Meppel. Det gør de
med ti dages danske
erfaringer i rygsækken.
Af Carsten Lysdal
VORDINGBORG: Et større
udvekslingsprojekt har de
seneste ti dage præget skoleskemaet for en snes elever
på 10. klassecentret i Vor-

dingborg. Yderligere 20 elever fra den hollandske kant
har nemlig besøgt deres
danske ligesindede i håb om
at få mest muligt med hjem,
især viden.
Det nu solide kendskab til
Danmark er blevet skabt
gennem eksempelvis en
kortvarig
virksomhedspraktik i kommunen, ligesom undervisningen sammen med danske elever har
gjort hollændernes ekspertise udi danske forhold mere
iøjnefaldende end tidligere.
Blandt andet qua en sightseeing i hovedstaden Køben-

havn.
- Det har været sjovt og
meget lærerigt, fortæller en
16-årig hollandsk elev, som
tilmed har italienske aner.

»

Til marts er det os,
som skal til Holland. Så
skal vi prøve det, hollænderne nu har prøvet.
Vibeke Grønbæk, tovholder
- Ja, egentlig er jeg fra Italien, men jeg bor i Holland nu,
siger Manoa Atzori, som i
dag rejser hjem efter at have
prøvet at bo hos en dansk
værtsfamilie.

På flere sprog

Matilde Jensen, Philip Dijkhuizen og Manoa Atzori, alle på 16 år, har
de seneste ti dage udvekslet idéer og meget mere. Først- og sidstnævnte er henholdsvis dansker og hollænder. I midten sidder en
blanding. Foto: Carsten Lysdal

Projektet, som altså både
indbefatter danske og hollandske elever, går ud på at
styrke kendskabet til andre
nationaliteter og samfund
samt ikke mindst at krydre
elevernes engelske vokabularium.
Ingen kender hinandens
modersmål, så samtalerne
har foregået på engelsk den
seneste halvanden uge. Og
så ikke helt alligevel. En
af de danske elever fra 10.
klasse har nemlig et særligt

Eleverne skulle torsdag skabe og udvikle et rum. Ikke et hjerterum, men i stedet et fysisk sted på eksempelvis en skole, som skulle indrettes efter både danske og hollandske standarder. Foto: Carsten Lysdal
sprogkort på hånden.
- Min far er hollænder, så
jeg kan godt sproget. Man
kan også fornemme det på
mit navn, fortæller 16-årige
og danske Philip Dijkhuizen, som i går var i fuld gang
med at skabe rum.
- Vi skal idéudvikle og danne et rum i en kasse. Det skal
ligne et værelse eller sådan
noget, som kunne være et

rum på vores skole. Det er et
kreativt projekt, fortsætter
skoleeleven.

Støtte fra EU
De danske elever går på en
såkaldt global linje, hvor
arbejdet med internationale
spørgsmål og lignende sætter dagsordenen. Udvekslingsprojektet, som hører
under Comenius-program-

met, har i flere år været på
skemaet og er støttet af EU.
Vibeke Grønbæk, som er
tovholder, har siden 2000
været en del af udvekslingen mellem Holland og Danmark og har flere ture i støbeskeen.
- Til marts er det os, som
skal til Holland. Så skal vi
prøve det, hollænderne nu
har prøvet, fortæller hun.

Fremtiden tegner lys for lystfiskeriet
HELE KOMMUNEN: Politikere, embedsfolk, biologer,
sportsfiskere, lystfiskere og
turistfolk. Selv fiskerikontrollen var med, da Hotel
Frederiksminde i Præstø
forleden lagde lokaler til en
konference arrangeret af
Fishing Zealand.
Målet var at skabe relationer på tværs af netværk
og gøre deltagerne klogere
på, hvordan man gennem
miljøindsatser kan skabe
bæredygtigt
lystfiskeri.
Nok så interessant var det
dog, hvordan man kan booste lystfiskeriet som turisme-erhverv i kommunen.
- Undersøgelser har vist, at
for hver havørred, der bliver
fanget, bliver der omsat for
4.000 kroner. Lystfiskere køber dyre stænger og waders.
Og de lejer gerne et sommerhus i en hel uge for at fange
en enkelt fisk, fortæller projektleder Gordon P. Henriksen fra Fishing Zealand - et
tværfagligt samarbejde på
initiativ af blandt andre
Vordingborg Kommune.

Særligt folkefærd
Han mener, at der findes
mange dygtige mennesker
indenfor
turisme-erhvervet, men at de mangler den
særlige målgruppeforståelse, der er nødvendig i forhold

til lystfiskere. Derfor var
netop målgruppeforståelse
et punkt på konferencen,
ligesom også »tyske lystfiskerturister« havde deres
egen workshop.

»

For hver havørred,
der bliver fanget, bliver
der omsat for 4.000
kroner.
Gordon P. Henriksen, projektleder, Fishing Zealand
- Lystfiskere stiller andre
krav, og man skal bruge
nogle specielle niche-medier for at gøre sig interessant
overfor dem, siger Gordon P.
Henriksen, ifølge hvem der
til gengæld er gode vækstmuligheder, hvis man først
er kommet ind på området.
For eksempel er bestanden
af brakvandsgedder i Vordingborg Kommune kun
tre-fi re procent af, hvad den
har været og med målrettet
naturgenopretning igen kan
blive.

Optimisme
Med konferencen i hus bliver næste skridt et opfølgende møde, hvor flere af de del-

tagende parter skal diskutere det videre forløb. Fishing
Zealand er under stadig udvikling med nye kommuner,
der tilslutter sig, men ifølge
Mette Burmeister, kommunikationskoordinator
for

VisitMøn-Sydsjælland, der
indgår i Fishing Zealand, er
optimismen stor.
- Vi ser meget positivt på
fremtiden, når det gælder
udviklingen af bæredygtigt lystfiskeri. Der var stor

opbakning til konferencen,
og vi fik bekræftet, at der
er stor interesse fra turisme-erhvervet i forhold til
at få flere lystfiskerturister
hertil.
nili

Alle 120 stole var fyldt op på
konferencen om bæredygtigt
lystfiskeri. Det lover godt for
fremtiden, mener arrangørerne.
Foto: Fishing Zealand

