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AKTIVITET: Hvis 
man er ung i Faxe 
Kommune, er der 
ingen undskyldning 
for at kede sig i som-
merferien.

FAXE KOMMUNE: Kunne du 
tænke dig at prøve kræfter 
med parkour, lære at sejle 
kajak eller vil du bare gerne 
have en fed tur på stranden 
sammen med andre unge?

Så har ungdomsskolen i 
Faxe Kommune et program 
spækket med aktiviteter i 
uge 26. 

I programmet for Sommer 
Skole 2016, har ungdomssko-
len og flere lokale foreninger 
samlet et væld af mulighe-
der for, at unge i kommunen 
kan fordrive sommerdagene 
sammen.

Nogle af tilbudene foregår 
kun en dag, mens andre lø-
ber over flere dage i uge 26, 
og der skulle gerne være 
noget for enhver smag. 
Ungdomsskolen tilbyder 
blandt andet det populære 
parkour-hold, som under-
streger, at det virkelig er en 
sport i fremgang, og derud-
over, kan du prøve dine ba-
gedyst-kræfter af på holdet 

»Kreativ kagekunst«. Der er 
også kreative værksteder og 
en kokkeskole, hvor du kan 
give mors frikadeller kamp 
til stregen. 

De lokale sportsforeninger 
har også spædet til i pro-
grammet, og hvis man er 
til fysisk udfoldelse, så kan 
man tilmelde sig alt fra fod-
boldskole, trampolinspring, 
klatring, ridning, rollespil 
og meget mere.

Afdelingsledere i Ung-
domsskolen, Tanja Skuldbøl 
og Maja la Cour Brandt, har 
haft travlt med at forberede 
en fantastisk sommer for de 
unge i kommunen, og de hå-
ber at de mange tilbud falder 
i de unges smag.

- Man kan sige, at vores 
job er en legeplads, og det 
er fedt at have nogen at lege 
med, griner Tanja Skuldbøl, 
der er en af folkene bag pro-
grammet.

Bål på stranden
Udover sommerskolen har 
Tanja Skuldbøl og Maja la 
Cour Brandt arrangeret 
Strandklub, hvor de norma-
le klubtilbud flytter til båd-
huset i Faxe Ladeplads klok-
ken 18.30-21.00.

Den traditionelle aktivitet 
»Vild, Våd og sejl« takker 

af til fordel for strandklub-
ben, og har man endnu ikke 
været med, kan man stadig 
nå det tirsdag den 28. juni, 
hvor busser vil transpor-
tere unge fra hele kommu-
nen fra deres sædvanlige 
klub-adresser til Faxe Lade-
plads. Her er der mulighed 
for at lave bål, sejle kajak og 
forskellige vandlege

Introhold
I uge 26 er der også mulighed 
for, at unge, der endnu ikke 
har stiftet bekendtskab med 
Ungdomsskolens aktivite-
ter, kan se, hvad der venter 
dem.

- Vi har traditionelt ikke 
haft så meget fokus på de 
ældre børn i sommermåne-
derne, men i år vil vi gerne 
sørge for, at der også er noget 
for dem. Derfor har vi lavet 

et program for de unge, der 
skal til at starte i 7. eller 8. 
klasse, hvor de kan prøve 
nogle af ungdomsskolens 
aktiviteter af og se, om det 
er noget for dem, fortæller 
Maja la Cour Brandt.

Her kan man blandt andet 
tilmelde sig 3D-print, show-
dance, pigeboksning og par-
kour, og hvis man finder et 
hold, man kan lide, så kan 
man roligt glæde sig.

Ungdomsskolens program 
for næste sæson er nemlig 
allerede i støbeskeen, og 
Tanja Skuldbøl og Maja la 
Cour Brandt løfter allerede 
nu sløret for, at det blandt 
andet vil involvere ra-
cer-droneflyvning og trylle-
ri og så selvfølgelig de mest 
populære hold fra tidligere 
år. 

overgaard

Aktiv sommer i 
ungdomsskolen

Tanja Skuldbøl og Maja la Cour Brandt arbejder igennem for at unge 
i kommunen skal få en fantastisk sommer.  Foto: Morten Overgaard

DALBY: Dalby & Omegns 
Borgerforenings første rig-
tige arrangement er en re-
alitet - nemlig årets sankt-
hansfest.

Sankthansfesten afholdes 
i samarbejde med Dalby Ho-
tel & Restaurant Bregnen.

- Vi har haft et stort ønske 
om, at lave et arrangement 
for alle i Dalby. Arrange-
mentet har dog kun været 
muligt, fordi Dalby Hotel 
har tilbudt, at sørge for de 
rigtige rammer, hvor alle 
kan komme og nyde en af-
ten med venner, naboer og 
familier. Det er helt i tråd 
med foreningens formål og 
ønsker for vores by, udta-
ler borgerforeningens for-
mand, Dorthe Egede Borg.

Arrangementet holdes i 
det naturskønne område 
bag hotellet, hvor der vil 
være mulighed for, at købe 
øl, vand og snacks til fornuf-
tige priser. Endvidere åbner 
hotellet for adgang til toilet-
ter. 

Hotellet donerer overskud-
det fra salget til borgerfor-
eningens næste arrange-
ment, som er Dalby Marked 
2016, der afholdes lørdag 13. 
august.

Nyd maden på hotellet
Dalby Hotels ejere, Pia og 

Martin Møller glæder sig til 
en hyggelig aften. 

- På hotellet har vi de ret-
te rammer til at samle byen. 
Vi har før overvejet at samle 
byen til sankthans, så vi er 
glade for, at borgerforenin-
gen har taget initiativet til 
arrangementet, siger Pia og 
Martin Møller.

Dalby Hotel & Restaurant 
Bregnen har endvidere i an-
ledning af arrangementet 
lavet et sankthans tilbud i 
restauranten, så man kan 
nyde et godt måltid, før bålet 
tændes.

Der er adgang til bålplad-
sen fra klokken 19.00 og bå-
let tændes klokken 20. Bål-
taler er Dalbyborger Finn 
Hansen, medlem af byrådet 
i Faxe Kommune.

SFOdin på Bavneskolen la-
ver heksen, så det bliver en 
rigtig traditionel aften.

I tilfælde af meget dårligt 
vejr bliver arrangementet 
aflyst. Borgerforeningen 
vil i så fald meddele dette på 
deres Facebook side om for-
middagen.

Sankthansaften 
er atter i Dalby

KLIMAAKTION: 10 
elever fra Faxe-
hus Efterskole fik 
maskeforbud på fol-
kemødet, men måtte 
gerne danse med 
isbjørnehovederne. 

FAXE LADEPLADS: Fredag 
og lørdag var 10 elever fra 
Faxehus Efterskole i aktion 
under folkemødet på Born-
holm.

Aktionen gik ud på at 
iføre sig kunstneren Jens 
Galschiøts kostumer, som 
han i samarbejde med Ver-
densnaturfonden lavede til 
klimatopmødet i Paris, det 
såkaldte COP 21.

- Lørdag var hele isbjørne-
hæren i aktion ned gennem 
Allinge, hvor vi skulle gå de 
godt to kilometer imellem 
Kæmpestranden og Cirkus-
pladsen. Halvvejs bliver vi 
stoppet af politiet, som siger, 
at det er en overtrædelse af 
maskeforbuddet. Det kunne 
vi ikke rigtig forstå, fordi 
vi var fredelige og havde ni 
klimastatement, som vi vil 
give til klimaordførerne, 
fortæller Lars Sørensen, der 
er viceforstander på Faxe-
hus Efterskole, som er en po-
litisk engageret efterskole, 
der arbejder med bæredyg-

tighed.
Maskeforbuddet skal sik-

re, at politiet kan identifice-
re demonstranter, hvis en 
demonstration udvikler sig 
til hærværk eller vold.

- Vi ville få et bødeforlæg, 
hvis vi beholdt hovederne 
på. Så løsningen blev, at fik 

lov til at vandre den sidste 
del af ruten med isbjørneho-
vederne løftet op over drag-
ten. Og da vi havde leveret 
budskabet i teltet, kom poli-
tiet og sagde: Vi har overve-
jet situationen, og I får lov til 
at have maskerne på, hvis I 
danser, siger Lars Sørensen.

- Så blev det nemlig til en 
happening. Så vi gik dan-
sende tilbage. Det var rigtig 
godt, at politiet genoverve-
jede situationen. For det fik 
måske rykket lidt ved mulig-
hederne for at lave den slags 
ting i de kommende år. Jeg 
syntes, at man skal have lov 

til at lave sådan nogle kunst-
neriske aktioner, så vi ikke 
kun er talende hoveder. Dem 
er der rigtig mange af på fol-
kemødet, hvor vi kommer 
hvert år. I 2015 var vi med 
under temaet »Er det kun 
de voksne, som skal tage an-
svar«, siger Lars Sørensen.

Måske i Marrakesh
Budskaberne fra eleverne 
på Faxehus Efterskole var 
blandt andet »Grøn omstil-
ling er nødvendig« og »Hy-
drotermfigurerne sladrer«.

- Hydrotermfigurerne vi-
ser sammenhængen imel-

lem nedbør og temperatur. 
Og de sladrer om, at klima-
forandringerne allerede er 
sket. Vores internationale 
studieretning rejser til Mar-
rakesch i Marokko hvert år. 
Og COP 22 foregår der, så 
måske vi kunne få lov til at 
bruge isbjørnene igen der. 
Vi har nemlig haft et åre-
lagt samarbejde med Jens 
Galschiøt, som vores kunst-
linje besøger i Odense hvert 
år, ligesom vores naturvi-
denskabelige studieretning 
fast rejser til partikelacce-
leratoren i Cern, fortæller 
Lars Sørensen.  nrs

Klimakæmpende isbjørne skulle danse

De dansende isbjørne måtte gerne optræde i fuldt kostume, men kun hvis de dansede, så demonstratio-
nen bar mere præg af at være en happening.

Eleverne på Faxehus Efterskole løftede isbjørnehovederne på den sid-
ste del af marchen til teltet, for at undgå politiets bøde.


