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Greve: Galicien i det
nordvestligste hjørne af 
Spanien var i sidste uge
skole for en gruppe Gre-
ve-elever. Sammen med
deres naturfagslærere
på Krogårdskolen, Helle
Houkjær og Lone Skafte
Jespersen, havde de hen-
lagt skolegangen til den
lille by Porto do Son.

På spansk betyder det So-
lens Havn – og man må sige,
at skolen lå flot, nærmest på
stranden, og med havudsigt
fra alle skolens tre etager,
beretter de seks udvalg-
te elever fra skolens 7.- og
8.klasser.

Alle går de frivilligt to
timer ekstra i skole på det
naturfaglige valghold ”For-
midlingsagenter”, og som
led i dette deltager de i et
samarbejdsprojekt med en
skole i Finland, Frankrig
og Spanien, støttet af EU’s
Comenius-program. 

I foråret var elever fra de
tre lande på besøg i Greve,
og i forsommeren mødtes
man på den franske skole i
Bretagne.

Flot skole
Den spanske skoles fysiske
fremtoning imponerede Gre-
ve-eleverne.

- De havde gjort meget
ud af alle rummene. F.eks.
var alle klasseværelserne
i et bestemt tema. Der var
vand-tema, egypter-tema,
cirkus-tema osv. Det var ret
sjovt, og eleverne havde selv
været med til at male deres
eget klasseværelse, fortæller
Sarah fra Krogårdskolens
8.b.

- Det var faktisk ret sjovt
at se, hvor lidt engelsk nog-
le af dem kunne. Og deres

forældre kunne overhovedet
ikke snakke engelsk, tilføjer
hun, der lige som alle andre
var indkvarteret privat.

Undervisningen var også
god, men det kunne godt
være ret svært at forstå,
hvad den spanske lærer sag-
de, fordi han ikke var spe-
cielt god til engelsk, tilføjer
Laura fra 8.b.

Andre spisevaner
- Deres spisevaner i Spanien
var meget anderledes end
her i Danmark, fortæller
Annamaria fra 8.c:

- De spiste morgenmad til
normal tid, men de spiste
først mad, når de kom hjem
fra skole, og det var ved to
halv tre-tiden, så de skulle
leve en hel skoledag uden
mad. Om aftenen spiste de
først ved 22 tiden, så det var
meget anderledes.

- Det er første gang jeg
har spist muslinger, friske

blæksprutter, og tortilla,
som er en spansk æggeka-
ge med æg og kartofler. Det
var en helt anden oplevelse,
beretter Helin, 8.b. Også de
andre danske elever beret-
ter, at blæksprutterne fak-
tisk smagte okay.

Til Finland til maj
Udover skoledagen fra 8.30-
14 og den daglige tur med
skolebussen frem og tilbage
blev det også til udflugter,
herunder til Galiciens ho-
vedby, Santiago de Compo-
stela, hvor den store gamle
katedral imponerede.

Nu venter den sidste
studietur for seks andre
valgholdselever. Det bliver
til april, hvor turen går til
Tampere i Finland.

Krogårdskolen på
spansk studietur
Spanien var målet for en gruppe valgholdselever fra 
Krogårdskolen i Greve. En flot spansk skole imponere-
de, og blæksprutterne smagte godt

Så smukt er der nedenfor skolen, udstråler de seks valgholdselever fra Krogårdskolen (fra ven-
stre Malou Burgaard, Annamaria Vang Møller, Justina Nygaard-Petersen, Sara, Vest Hansen,
Laura Nøhr Jensen og Helin Firinci), der flankerer naturfagslærer Lone Skafte Jespersen.

Annamaria Møller (nr.to fra venstre) i koncentreret finsk-
dansk-fransk-spansk gruppearbejde om naturfag.

”Sammen med Sydbank 
får vi muligheden for 
at videreføre en god 
lokalt forankret bank 

til glæde for både 
kunder, medarbejdere 

og lokalsamfundet 
omkring os”

Frank Møller Nielsen
Formand for bestyrelsen

Sydbank har tilbudt
at købe DiBa. 

Vi opfordrer dig til at 
sige ja til tilbuddet.

Kære aktionær

Sydbank har tilbudt at købe DiBa for DKK 145 pr. aktie. Det 
svarer til en præmie på 110 % i forhold til lukkekursen, 
umiddelbart før tilbuddet blev givet, og en præmie på 277 %
i forhold til lukkekursen dagen før rygterne om salg opstod. 

Bestyrelsen i DiBa anbefaler alle aktionærer at tage imod 
tilbuddet. 

Med købstilbuddet fra Sydbank har vi fundet en ansvarlig 
og langsigtet løsning. En løsning, som både tilgodeser ak-
tionærernes, kundernes og medarbejdernes interesser, og 
som sikrer videreførelsen af det positive engagement i lokal-
samfundet, som DiBa altid har været kendt for.

Accept af købstilbuddet vil betyde, at vi kan danne frem-
tidens stærke, lokalt forankrede bank.

Se også videoen på www.diba.dk, som forklarer om bag-
grunden for købstilbuddet og for bestyrelsens anbefaling af 
købstilbuddet.

Sådan gør du
Du modtager købstilbuddet med posten og accepterer til-
buddet ved at udfylde og underskrive acceptblanketten.
Blanketten sendes til det pengeinstitut, hvor dine DiBa-aktier
er i depot. Den skal være dit pengeinstitut i hænde i god tid, 
så de kan nå at sende accepten videre til Sydbank, inden til-
budsfristen udløber torsdag den 19. december 2013 kl. 21.00.

Hvis du ikke allerede har gjort det, beder vi dig huske 
at tilmelde dig de ekstraordinære generalforsamlinger, 
som du tidligere har modtaget indkaldelse til. Hvis du 
ikke deltager, men ønsker at stemme ja til de foreslåede 
vedtægtsændringer, er det meget vigtigt, at du giver 
fuldmagt til bestyrelsen. Læs hvordan du gør på www.
diba.dk.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i DiBa 
Frank Møller Nielsen, formand
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