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SKALS: Det ligger efterhån-
den helt fast, at Rideklubben 
Birken kommer ridende med 
julen til Skals den sidste søn-
dag før jul. I år foregår Skals’ 
juleaktiviteter søndag den 20. 
december, og faktisk er det i år 
40. gang, at rideskolen stiller 
op til juleoptog gennem byen. 

Optoget starter midt på ef-
termiddagen og bringer ud 
over de mange flotte heste og 
glade ryttere fra Birken selve-
ste julemanden med sig. Ef-
terfølgende er der julehygge 

på Torvet med uddeling af 
slikposer, julesang og hygge 
og mulighed for at købe lidt 
at varme sig på i december-
kulden. Spejderne er til stede 
på torvet hele dagen, og de vil 
blandt andet sælge juletræer 
og lidt godt til ganen. Sidelø-
bende holder forsamlingshu-
set sit årlige julemarked med 
alt, hvad julehjertet kan be-
gære. 

Også i Rideklubben Birkens 
lokaler på Herredsvejen er der 
åbent og klar til julehygge på 
dagen. 

I øvrigt er spejderne også til 

Julen kommer da ridende på hesteryg

Spejderne er til stede 
på Torvet hele dagen 
og sælger blandt andet 
juletræer og griller pølser.

Søndag 20. december er det 40. gang, at Rideklubben  
Birken stiller op til juleoptog i Skals. Arkivfoto. 
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SKALS: I snart fire måneder 
har eleverne i »The english 
house« på Skals Efterskole 
talt engelsk mere eller min-
dre i døgndrift, og det har i 
den grad haft en positiv effekt 
på deres engelskkundskaber.

Det er i hvert fald samstem-
mende det, tre af de i alt 20 ele-
ver giver udtryk for, da vi mø-
der dem til en »midtvejssam-

tale« på skolen.
De udtrykte alle tre tilbage 

i august, at de ønskede at blive 
markant bedre til engelsk, og 
det synes de også allerede nu, 
at de er blevet.

»Jeg har faktisk oplevet at 
drømme på engelsk, så der er 
da ingen tvivl om, at sproget 
er blevet en stor del af hver-
dagen,« siger Tobias Feldborg, 
som i en del af sin opvækst, 
hvor familien boede i Kina, 
har talt engelsk dagligt.

Også Julie Marie Larsen 
og Frederik Hougaard-Ene-
voldsen kan nikke genken-
dende til det med at drømme 
- og tænke - på engelsk.

»For eksempel har jeg lagt 
mærke til, at jeg, når jeg så-
dan om aftenen tænker da-
gen igennem, bruger engelske 
vendinger inde i mig selv, så 
det er blevet en integreret del 
af mig,« siger Frederik Hou-
gaard-Enevoldsen.

»Ja, det fylder helt klart me-
get,« tilføjer Julie Marie Lar-
sen, som nogle gange, hvis 
hun har været hjemme hos 
sin ikke specielt engelskkyn-
dige familie, er blevet bedt om 
at tale dansk.

»Ikke fordi jeg nødvendig-
vis har talt engelsk som så-
dan, men jeg er nok kommet 
til at oversætte engelske ord el-

ler vendinger direkte til dansk, 
så det ikke rigtig har givet no-
gen mening,« siger Julie Marie 
Larsen.

»Det kan nærmest blive så-
dan lidt »The Julekalender«-
agtigt ind imellem,« siger To-
bias Feldborg med et grin.

Lidt for meget dansk
De er nu alle tre rigtig godt til-
fredse med deres sproglige ud-
vikling, men det har dog ikke 
været helt uden knaster at bo 
i »The english house«, hvor ik-
ke alle har været lige gode til 
at overholde reglen om kun 
at tale engelsk, når man be-
fandt sig på etagen, og hvor 

specielt besøg af andre elever 
fra efterskolen har betydet, at 
der er blevet slået over i dansk.

»Nu er det blevet meget 
bedre, for vi har blandt andet 
haft det oppe på et husmøde, 
hvor vi blev enige om, at vi 
skulle tage det mere alvorligt. 
Også fordi en af beboerne, An-
gus, faktisk kun taler engelsk,« 
siger Frederik Hougaard-Ene-
voldsen.

Ham - Angus fra Skotland 
altså - bruger mange af bebo-
erne i »The english house« så 
at sige som en levende engelsk 
ordbog, for selvom de alle sy-
nes, at de har et rimelig godt 
ordforråd på engelsk, så er der 

jo altid nogle ord, man ikke li-
ge kender.

»Han er med til, at man li-
ge får de der sidste ti procent 
med, så man får helt klart et 
større ordforråd af ham, og så 
får vi da også både ved at tale 
med hinanden, og fordi vi får 
undervisning på engelsk, styr 
på en masse faste vendinger, 
så ja - vi bliver klart bedre til 
engelsk,« siger Frederik Hou-
gaard-Enevoldsen.

Både han og de to andre er 
meget begejstrede for, at de 
valgte at bo i det engelske hus, 
og der vil de bo - og tale en-
gelsk - skoleåret ud.

Nu drømmer de på engelsk
Eleverne i det engelske hus på Skals Efterskole mener selv, de har fået  
forbedret deres engelskkundskaber markant på fire måneder.

Frederik Hougaard-
Enevoldsen, Julie Marie 
Larsen og Tobias Feldborg 
er meget tilfredse med 
opholdet i »The english 
house« på Skals Efterskole

stede på Torvet allerede på lør-
dag den 12. december med ju-
letræssalg og grillede pølser. 


