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1/2
Efterskoleeleverne var udstyret med lamper og reﬂeksveste, da de i buldermørke gennemførte en
halvmaraton. PR foto

Annonce

Finderup Efterskoles elever gennemførte en halvmaraton i
mørke og samlede næsten 31.000 kroner ind til "verdens piger".
Finderup: Finderup Efterskole har valgt at deltage i DR's Danmarks
indsamlingen "Styrk verdens piger". Mandag aften blev en allerede
planlagt halvmaraton i mørke derfor lavet om til et sponsorløb til fordel
for verdens piger. Elever og medarbejdere havde fundet sponsorer, som
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alle ville give et bidrag til løbet. Bidragets størrelse afhang af, hvor
mange af eleverne, som gennemførte.
Fem af skolens 55 elever kunne ikke deltage af forskellige grunde, men
de hjalp til med vigtige praktiske opgaver omkring løbet.
Det var koldt og mørkt, men alle kom i mål. De sidste var hjemme kl.
22.30 og nåede med til medaljeoverrækkelsen.
Den oplevelse kan tages med over i den normale skoledag. Hvis man
kan gennemføre en halvmaraton i mørke, blæst og kulde, så kan man
også prøve at løse matematikopgaven eller tackle en personlig
udfordring.

DEBAT

Grebet i luften:
Rigtige mænd er
beskedne
Annonce

Finderup Efterskole er en lille specialefterskole, hvor der netop er fokus
på de boglige udfordringer. Den øgede selvtillid, kan være med til at
give undervisningen et boost.

ADVERTISING

Fra

289,-

Frokost på UNICO - snacks,
spændende retter og 1 glas
vin, øl eller alkoholfri drik.

Normalpris:
535,-
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16:00
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Efterskoleeleverne løb sig til over 30.000 kroner til et godt formål. PR foto
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Efterskolen har også oprettet et valgfag, som har til formål at samle ind
til Danmarks indsamlingen. Her skal eleverne efterfølgende ud og
samle pantﬂasker, juletræer og meget mere.
- Eleverne lærer at gøre noget for andre, og man kan mærke deres
glæde og engagement i det. Jeg er både glad og tilfreds med
indsamlingsresultatet. Jeg havde håbet på 20.000 kroner, og så er det jo
fedt, at vi kom op på 30.811 kroner. Det viser også, at det er alle
medarbejdere og elever, som har kæmpet sammen. Det bliver
spændende at se, hvor meget vi kan nå op på inden den 2. februar, hvor
DR's indsamlingsprojekt afvikles.

Fra

2.995,-

Warszawa - 3 nt. på 5* hotel
med morgenmad & 4-retters
middag. Fly fra Cph/Bll.

DR var så imponeret af initiativet, at de var med hele aftenen for at lave
et tv-indslag til indsamlingsprogrammet lørdag 2. februar.
Få dagens vigtigste nyheder fra jv.dk direkte i din indbakke. Det er
gratis, og du kan afmelde dig til hver en tid.
Email*

Navn*
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