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Tømmerup Fri- og Efterskole tog med 
Verdenslinjen en tur til Ghana i foråret 
2017. 

 

Jeg valgte at tage tiende klasse på 
Tømmerup Efterskole, da jeg havde 
brug for et år mere før jeg startede på 
gymnasiet. Her valgte jeg 
Verdenslinjen, fordi den havde det 
samfundsfaglige og kulturelle, som jeg 
godt kan lide. Derudover lød en tur til 
Ghana, som en oplevelse man ikke kan 
få på nogen anden måde end ved at 
opleve det med de fantastiske 
mennesker og lærere på efterskolen. 
 
I starten af skoleåret var vi også 
heldige at komme til Island, da 
Verdenslinjen i år har været en del af 
et Nordplus projekt. Vores islandske 
elever fik også lov til at opleve, 
hvordan en uge på efterskolen er, da 
de besøgte os i februar. 
 

Turen til Ghana var exceptionel. Der 
var planlagt et program for alle de 10 
dage, vi skulle være af sted, og der var 
lejet en bus til at køre os rundt. Vi var i 
Accra, Cape Coast, og Akwamufie. 
 
Vi fik rundture på adskillige 
slaveforter. Det var rigtig spændende 
selvom det nogle gange kunne være 
svært at lytte på grund af varmen. Det 
var omkring 40 grader de fleste dage, 
og det var med kasket, dækkede 
skuldre og et tykt lag solcreme at vi 
vandrede rundt på de mange 
forskellige gader. 
 
Der kom professionelle dansere og 
trommespillere ud for at lære os 
traditionel ghanesisk musik og dans, 
og vi fik fritid til at shoppe i gaderne 
for de ghanesiske cedis vi havde 
vekslet vores euro til i lufthavnen. 

 
Her bliver de tre 
lærere, der var 
med os på turen, 
undervist i at 
tromme foran 
landsbyen, 
sammen med 
nogle af eleverne. 
 
Vi havde inden studieturen haft 
kontakt med en klasse i landsbyen 
Akwamufie, og dem besøgte vi de 
sidste dage. Vi skulle bl.a. gå rundt 
med vores penneven, og de viste os 
byen, hvordan de boede, og fortalte os 
om deres liv i Ghana. 
Vi så Kakum nationalpark, hvor vi gik i 
trætoppene på gangbroer, og vi havde 
en enkelt dag i swimmingpool. 
 
Mange af de ting vi oplevede på de ti 
dage var grænseoverskridende, men 
jeg ville ikke ændre noget af det, jeg 
oplevede på denne tur.  Vores 
venskaber blev stærkere og vores 
forståelse for andres kulturer voksede. 
Verdenslinjen takker for en fantastisk 
tur og et indtil videre godt år på TØFE. 


