Et efterskoleår på spejderskolen
Et uforglemmeligt år fuld af kammeratskab, udfordringer og tusind andre fantastiske oplevelser.
Af Nana Brøndel

Spejderskolen
Jeg har valgt at gå på Korinth efterskole – spejderskolen. Det er jeg rigtig glad
for og jeg tror specielt at
det er spejderværdierne,
der gør at den fanger min
interesse. På skolen er vi
ofte ude, og selv dem der
ikke er spejdere, synes det
er mega fedt. Efterskolen
adskiller sig lidt fra andre
efterskoler, da man selv
skal gøre rent, lave mad, og
generelt har et ansvar. Det
lyder måske lidt hårdt og til
tider træls, men når man
hver dag vågner op til et
morgenkram, fra 10 fantastiske venner. Så kan man
ikke andet end at smile og
springe ud af sengen.
Fantastiske oplevelser
Det er nogle rigtig fede aktiviteter vil laver, og der er
ikke en uge der er ens. Hver
mandag har vi patrulje møde, som vi selv planlægger.
Friluftsholdet er ofte ude
på turer. I vinters var vi for
eksempel på GPS vandretur, og selvom der var me-

get sne og kulde, var det
sjovt, udfordrerne og meget smukt. På skolen er der
også en klatrebane, som vi
må klatre på lige så meget
som vi har lyst til. Dog skal
man være godkendt som
sikrer. Vi er også ude og
sejle med skolens både,
som er to redningsbåde fra
den gamle storebæltsfærge. Det var ubeskriveligt
smukt at ligger under stjernehimmelen ovenpå båden
i det fynske øhav.

Vandretur på Arreskov sø.

Anderledes undervisning
På skolen arbejder vi altid
sammen i grupper, og hvis
man har brug for hjælp til
en opgave, har man 49 andre søde venner der vil
hjælpe.

Sprogugen fuld af sjov.

Venner for livet
På min årgang er vi 50 elever og det, at vi er så få, gør
at vi lærer hinanden rigtig
godt at kende. Det er fantastisk altid at have en ved
siden af sig, der kan hjælpe
med lektier, snakke, trøste
og man kan få en krammer
af. Man føler sig aldrig alene og har altid venner lige
ved siden af sig.
Kom og besøg os
Den 5.-6. marts er du velkommen til at besøge os og
se, hvor fantastisk Spejderskolen er. Du kan også se
meget mere på spejderskolens hjemmeside.
http://korinth.web.surftow
n.dk/

