Medarbejder fra Internationalt Sekretariat på Studietur i Klagenfurt oktober 2014
Af: Thine Buch Laursen
Som medarbejder i internationalt Sekretariat havde jeg valgt at tage på studietur til Klagenfurt for at lære min kollega i
Klagenfurt Eva Janica bedre at kende og se nærmere på de overnatningssteder, sportsfaciliteter og gallerier som kan være
interessante for foreninger, skoler og andre. Jeg fulgtes med Wenche Fogsgaard og Charlotte N. Nielsen fra Gladsaxe Skole,
skulle på personaleudveksling i Klagenfurt. Dermed havde jeg fra start rigtig godt selskab. Nogle programpunkter kunne vi
være fælles om, og andre havde vi hver for sig. Vi mødtes i Københavns Lufthavn og fulgtes til Klagenfurt, hvor vi alle tre
boede på ” Hotel Goldenen Brunnen” www.goldener-brunnen.at midt i Klagenfurt by.

Kollegaer i Klagenfurt
Første dag kl. 9.00 var vi inviteret til
velkomstreception på Rådhuset i
viceborgmesterens kontor. Her blev vi
budt velkommen af en masse nye
ansigter fra klagenfurt, talte om
programmet og fokusområder i
Klagenfurt. Inden vi tog afsked, blev der
taget billeder af os alle. De er vilde med
officielle billeder. De er i det hele taget
mere officielle end vi er.

Fra venstre: Fire medarbejdere fra Klagenfurt tilknyttet
personaleudveksling. Dernæst i rød jakke Viceborgmester Dr.
Mathiaschitz, Wenche Fogsgaard, Thine Buch Laursen, Eva
Janica og længst til højre. Charlotte Nielsen.

Klagenfurt generelt
Efter velkomstreceptionen stod den på en guidet byrundtur til fods i Klagenfurts hyggelige gader. Klagenfurt med dens 94.000
indbyggere er hovedstad i den østrigske delstat Kärnten. Østrig ligger virkelig midt i Europa og det bærer historien præg af.
Det er en både spændende og meget smuk by. Byens vartegn er en lindorm. Jeg kunne godt lide, at de markerer alle deres
venskabsbyer ved at markere byvåben i mosaik i selve brolægningen. De har også en del mindeplader af forskellige folk.
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Sportsfaciliteter
Nogle af de indledende fodboldkampe til EM i fodbold blev spillet i Klagenfurt. De har et kæmpe stort idrætsanlæg, som knap
er i brug.
Beachvolley er stort hos dem, så i anlægget er der indendørs beach baner. Ved deres skønne Vörtersee er der som
sommeren udendørsbaner, som bliver brugt ved internationale turneringer.
De har også udendørs atletikstadion og indendørs i det store idrætsanlæg faciliteter til at øve spring og kast indendørs om
vinteren. Se mere på www.sportpark-klagenfurt.at
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Gallerier
Jeg besøgte to gallerier på mit ophold.

Først så jeg Alpen-Adria-Gallery,
som er et stort
lokale med flot
lysindfald og
gode ophængs
faciliteter.

En anden aften var jeg så til fernisering på Stadtgalerie
Det er virkelig stort og meget flot. Det har vel fire kæmpe rum, stor
foyer osv. Alle byens spidser mødtes her. Skønt sted. Jeg var så
optaget af at danne nye netværk og se udstillingen, at de eneste foto
jeg har fra stedet er disse. På
diverse hjemmesider er der mange
præsentationer af stedet.
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Billig overnatning
Overnatningssteder er et helt kapitel for sig. I Klagenfurt er der mange hoteller og turistattraktioner og alverdens websites, som
giver god information om det. Jeg var på min studietur på særlig udkig efter billige overnatningsmuligheder for større grupper.

Jugendheim – Mladinski Dom er en del af et større boligkompleks, hvor man kan bo ret billigt om sommeren. Ellers bliver
det brugt som kollegium. Et godt sted for aktive folk idet man har adgang til en sportshal, når man bor der. Der er også
bordtennis osv. Se endnu mere her http://www.urlauburlaub.at/pension/80270/mladinski-dom-jugendheim/klagenfurt/
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Jugendgästehaus er et almindeligt vandrehjem helt tæt på Vörtersee. Det ligger rigtig godt i forhold til bade muligheder om
sommeren. Det har helt almindelige vandrehjemspriser og forhold
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Jugendforum Mozarthoff er en slags ungdomshus. De har ikke nogen hjemmesider. Linket går til Facebook
Der er musikscene, computerrum, bar og andet. En meget aktiv rollespilsforening holder til her. Der er meget simple
overnatningsforhold og man skal så selv sørge for mad osv. Til gengæld er det meget billigt.
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Mad, jazz, skole og små kommentarer
Mad og jazz
I frokostpauserne i Østrig, går folk ofte på restaurant og spiser. De dage hvor der
er marked, hvilket der åbenbart er i alle større byer, spiser folk på markedet ved
små interimistiske spisesteder. Det er vældig folkeligt, sjovt og billigt.

Turens fineste middag spiste sammen med Charlotte, Wenche og vores værter i
den flotte gamle bygning Landhaushof!!! Derefter var der jazz koncert med „Art of
Trio“ i byens jazz klub „Kammerlichtspiele“. En skøn tidligere biograf med sjæl og
fast publikum. Til stor overraskelse kunne man der udelukkende betale med
kontanter, så jeg måtte ud og finde en hæveautomat.
Skole
En formiddag besøgte vi Dr. Theodor Körner Elementary School en offentlig skole, som underviser efter den pædagogiske
metode Montessori. Det var virkelig spændende. Der var
meget stille og roligt på skolen, og børnene arbejdede aktivt
med deres individuelle opgaver rundt i klasserne og gangene.
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Wörthersee ligger få kilometer fra Klagenfurt. Den er hele 20 km2 stor. Der er flere friluftsbade ved bredden. Skibe sejler
regelmæssigt rundture. Store legepladser og parker grænser op til søen og der er anlagte beachvolleybaner. Desværre er det
ikke muligt at gå en tur langs søen, for private grunde grænser ned til bredden næsten hele vejen rundt. Der er skønne
udsigter dog. Tydeligvis er her liv og glade dage om sommeren.

Klagenfurt er virkelig et besøg værd. Midt mellem gode besøg og samtale med min kollega Eva Janica, nød jeg udsigten til
bjergene hele vejen rundt om byen, som fik sne på netop den nat jeg ankom.
Jeg kan varmt anbefale en tur til Klagenfurt.

Thine Buch Laursen
International Koordinator
Gladsaxe Kommune
csftbl@gladsaxe.dk
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