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Overnatning i dobbeltværelse, eftermiddagskaffe med hjemme-

lavet kage, kæmpebuffet, levende musik og dans samt natmad.

Opholdet afsluttes med dejlig morgenbuffet.

Pris pr. pers................................................................  850,-
Rød- og hvidvin, øl og vand
fra 19.00-01.00  Pris pr. pers .....................  298,-
Forlæng opholdet (ankomst fredag) 
incl. 2 retters menu  

Pris pr. pers..................................  250,-

Rønnes Hotel ligger kun 10. min. gang fra Vesterhavet og midt i naturskønne 

omgivelser. De smukke plantager og havet indbyder til vandreture, hvor den 

friske og livgivende vind klarer hjernen hele året rundt. 

Konferencer/
kurser/møder
Lokaler med plads fra 10 til 
250 deltagere. 63 værelser og
egen restaurant. Alt i AV-udstyr, 

forplejning i topklasse.
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LØRDAG - SØNDAG

Weekendophold

DAGKURSUS: Kaffe og rundstykker, plenum, fri kaffe, 

frugt, isvand, frokost, eftermiddagskaffe og kage

Pris pr. person fra  .......................................................399,-

DØGNKURSUS: Kaffe og rundstykker, 
pålæg- ost og marmelade, plenum, fri kaffe, 
frugt, isvand, frokost, eftermiddagskaffe og kage, 
aftenbuffet og overnatning.

Pris pr. person fra ...................................  945,-

Johannes Bernndorfer fra Wien i Østrig sammen med Selma Boltz-Jensen, 2.y på Thisted Gymnasium, på besøg i vindmølletestcentret i 
Østerild sammen de andre deltagere i Erasmus+-projektet.

Af Morten Kyndby Holm 
og Kurt Bering (foto)
morten.kyndby.holm@nordjyske.dk

 
THY: Tyskland, Frankrig, 
Tjekkiet, Østrig, Ungarn, 
Grækenland, Tyrkiet - og 
Danmark.

Gymnasieelever fra otte 
lande har i denne uge - sam-
men med lærere fra de sam-
me skoler - været på Thisted 
Gymnasium som led i et pro-
jekt under det EU-støttede 
Erasmus+-program.

Projektet med i alt 40 del-
tagere handler om biotekno-
logi, nærmere bestemt om 
brint, fremstillet af gærcel-
ler, som kan afløse fossile 
brændstoffer.

Nye venner
- Jeg har lært, at det ikke er 
så svært at arbejde sammen 
internationalt. Og man får 
en masse nye venner, fortæl-
ler en af de østrigske delta-
gere, Johannes Bernndorfer 
fra Wien - der nu har fået 
mod på at tage en del af sin 
fremtidige uddannelse i ud-
landet.

Selma Boltz-Jensen fra 2.y 
på Thisted Gymnasium er en 
af de 12 lokale deltagere, 
der også privat har været 
værter for kammeraterne fra 
de syv andre lande. Selma 
har tidligere været med til et 
Erasmus-møde på et gymna-
sium i Hamburg. Det pro-

jekt, som nu har været i gang 
i Thisted, skal fortsætte til 
efteråret med laboratoriear-
bejde i Wien.

Her skal Johannes være 
med med mulighed for et 
gensyn med nogle af de sine 
kammerater.  Selma må der-
imod blive hjemme: 

- Jeg kan desværre ikke 
komme med til Wien, fordi 
jeg nu allerede har været 
med to gange, og min lærer 
har udvalgt nogle andre, for-
tæller hun.

Projektet er en god øvelse, 
hvor man lærer meget om at 
arbejde videnskabeligt, for-
tæller Johannes:

- Og det er en god erfaring 
med det internationale sam-
arbejde, fordi det er højst 
sandsynligt, at man som for-
sker vil komme til at arbejde 
med folk fra andre lande, si-
ger han.

Som sidegevinst får man 
så også styrket sine sprog-
færdigheder: 
- Vi taler jo engelsk hele ti-

den, siger Selma.
Ud over det faglige er der 

et socialt og kulturelt ele-
ment i udvekslingsprogram-
met. Udflugten til test-
centret i Østerild, hvor avi-
sen mødte gruppen, var en 
del af det sidste - selv om 
vindmøllerne ligesom brint-
teknologien handler om en 
klimavenlig teknologi. Fra 
Østerild tog gruppen videre 
til bunkermuseet i Hanst-
holm og til Nationalpark 
Thy.

Unge fra otte lande i Thy
UDVEKSLING: Thisted Gymnasium med i udvekslingsprojekt om bioteknologi

David Jessen, tidligere lærer på Thisted Gymnasium, fortalte deltagerne om vindmølletestcentret og 
om naturgenopretningen i Østerild Plantage.

 » Jeg har lært, at det ikke er så svært at 
arbejde sammen internationalt. Og man får 
en masse nye venner.
JOHANNES BERNDORFER, på udveksling fra Wien

Af Morten Kyndby Holm
morten.kyndby.holm 
@nordjyske.dk

THISTED: Erasmus+-projek-
tet om bioteknologi, som 
Thisted Gymnasium i den-
ne uge har været vært for, 
er et af de største internati-
onale projekter, som gym-
nasiet har været med i.  
Men det er langt fra det 
første, fortæller rektor Sø-
ren Christensen.

- Internationalt samar-
bejde er et vigtigt indsats-
område for os, siger han.

Det aktuelle projekt med 
deltagere fra otte lande 
kom Thisted Gymnasium 
med i takket være en kon-
takt i Kina. Thisted Gym-
nasium har venskabsfor-
bindelse med et gymnasi-
um i Nanjing, og kontakt-
personen her satte Søren 

Christensen i forbindelse 
med Jürgen Braun, lærer 
på et gymnasium i Bayern i 
Tyskland - og en af de lære-
re, som i denne uge har væ-
ret i Thisted sammen med 
gymnasieelever. 

To lærere, Pia Vigsø Las-
sen og Marc Andersen 
Borg, har ansvaret for pro-
jektet i Thisted.

Besøget skulle have fun-
det sted i Tyrkiet, men på 
grund af den politiske situ-
ation her valgte ledelsen af 
projektet i stedet med kort 
varsel at bede Thisted om 
at påtage sig værtsskabet.

Søren Christensen er i 
øvrigt på vej til at besøge 
venskabsgymnasiet i Kina 
sammen med et hold ele-
ver og gymnasiets kinesisk-
lærer, Theodor Harbs-
meier. 

Gymnasium  
satser 
internationalt


