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En bid af verden i Ikast
Det var velbesøgt da 
International School 
Ikast-Brande bød 
velkommen i mange 
kulturers tegn
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IKAST-BRANDE Lørdag formiddag 
var der pyntet op med flag fra al-
verdens nationer på International 
School Ikast-Brande.

Et skilt med »Open house« bød 
velkommen til International Cul-
ture Day.

- Det er mit første store arrange-
ment, siden jeg tiltrådte for et par 
måneder siden, sagde Head Of  
School Kevin Brown.

- Ved Culture Day fejrer vi de mere 
end 20 forskellige kulturer, der er re-
præsenteret her på skolen. Vi bruger 
dagen til at synliggøre vores inter-
nationale skole, hvor en tredjedel af  
eleverne har danske forældre, for-
talte Kevin Brown få minutter efter 
åbningen, hvor en lind strøm af  be-
søgende fortsatte med at ankomme.

- Vi har lige åbnet, vi forventer 
200 til 300 gæster i dag. Senere skal 
vi have sang og musik, men først 
skal der være mulighed for at gå 
lidt rundt og få smagsprøver, sagde 
Kevin Brown.

Tysk tapas og irsk teacake
Nogle af  de mange kulturer var re-
præsenteret ved deres egne borde, 
som var dækket med udvalgte, lækre 
nationale specialiteter. 

Andre havde slået sig sammen, 
men det kulinariske var stadig i 
højsædet.

Eksempelvis ved det græsk-tyske 
bord, hvor der i den ene ende blev 
serveret bayersk tapas bestående af  
små stykker brød med blandt andet 
smøreost og radiser. I den anden 
ende af  bordet var der mulighed 
for at smage græske desserter som 
eksempelvis kataifi.

Ved bordet »South Asian« var 
det blandet andet muligt at smage 
forskellige indiske retter, og ved et 
andet bord kunne man sætte tæn-
derne i irsk brød og teacake. 

Poffertjes og pastelitos
Danmark var også repræsenteret 
med sit eget bord, hvor der blev 
serveret flødeboller, vandbakkelse, 
drømmekage, romkugler og saltla-
krids.

En knap så salt - men alligevel 
hæderlig - lakrids fandt man hos 
bordet fra Nederlandene. Her kunne 
avisens udsendte forsøge sig med 

korrekt udtale af  poffertjes, som er 
hollandsk for små pandekager. 

På den videre færd rundt i skolens 
gange blev det også erfaret, at pa-
namanske majspandekager hedder 
pastelitos, og at man i Mexico har 
nogle meget søde og velsmagende 
desserter. 

Sushi fra Korea
Ved det koreanske bord kunne man 
blandt andet smage kimbap, som er 
en variant af  sushi. Der var også 
bulgogi, som ifølge fotografen også 
var ganske godt at sætte tænderne i.

En af  de frivillige hjælpere ved 
bordet var Jeanette Rosenkjær fra 
Ikast.

- Jeg har to børn på 6 og 10 år her 
på skolen. Vi har et lille udvalg af  

små retter, som man serverer sam-
men med hovedretten ved en typisk 
koreansk barbecue. De laver generelt 
rigtig mange sidedishes i Korea og 
der bruges meget grøntsager, fisk og 
ris i madlavningen.

- Vi har også medbragt natio-
nalretten kimchi, som er en slags 
fermenteret kål, forklarede Jeanette 
Rosenkjær.

Smagsprøver på lækre madretter 
stod dog ikke alene ved Internatio-
nal Cultures Day.

Herning International Rotary 
Club samlede ind til kampen mod 
sygdommen Polio, og der var også 
godt besøgt ved de forskellige op-
lysende stande, ved de forskellige 
legeredskaber og der var regulær 
kø ved standen med ansigtsmaling.

 | Ved Culture Day blev de mere end 20 forskellige kulturer, der er repræsenteret på International School Ikast-Brande, fejret. Dagen bød på smagsprøver, sang og dans.   

 | Head Of School Kevin Brown forventede mellem 200 og 300 gæster i de flot 
pyntede lokaler på skolen.  

 | Ved det irske bord kunne man smage brød og teacake, og man var ikke i tvivl 
om, hvilken farve det irske folk sværger til.  

 | Ved bordet »South Asian« var det muligt at smage forskellige indiske retter.   


