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Efter ankomsten søndag aften 29. april til Glasgows internationale lufthavn, som ligger i
Gladsaxes venskabsby Renfrewshire/Paisley, ventede der mandag morgen på Watermill
Hotel en hjertelig modtagelse af Drew Gibson, ansvarlig for venskabsbysamarbejdet, og Anne Phillips, byens turistchef.
Dagens program blev indledt med et interessant besøg på Kersland School, en specialskole
for fysisk og psykisk udviklingshæmmede elever mellem 5 og 18 år med signifikante indlæringsvanskeligheder (www.kersland.renfrewshire.sch.uk). Carol Jackson, skolens karismatiske leder, viste os rundt med stor enthusiasme. Det var påfaldende, at hun kendte hver eneste af de ca. 70 elever. Mange af dem var afhængige af tegn eller symboler som alternative
kommunikationsmedier, hvilket klasseværelserne bar præg af, idet de var udsmykket med
fantasifulde indretninger for at stimulere
elevernes sanser.
Skolen er berømt i vide kredse. Der kommer besøg ikke blot fra den øvrige del af
Skotland, men også fra England og udlandet for at opleve den ved selvsyn.
Carol Jackson var meget interesseret i at
skabe kontakt med en tilsvarende skole i
Gladsaxe – til gensidig inspiration og videndeling.
(Note: Jeg har derfor efterfølgende formidlet kontakten til følgende institutioner i
Gladsaxe:
- Svika, specialundervisningscenter for voksne, v. forstander Eva Prien
- Sofieskolen, børnehave, skole, fritidsordning og boafdeling for børn med autisme, v.
forstander Mogens Kaas Ipsen og socialrådgiver Connie Nielsen
- Søndergaard Skole, hjælpeklasser for børn med asperger og autisme, v. skoleleder
Jens Barrit Laursen og lærer Nils Tobias).
Efter skolebesøget var der rundvisning i Paisley Abbey, den berømte klosterkirke fra middelalderen, Paisley Town Hall og Paisley Arts Centre. Efter frokosten her gik turen til Barnbrock
camp site, som ligger i Clyde Muirshiel (www.clydemuirshiel.co.uk), Skotlands største regionale park. I dette smukke naturområde vest for byen ligger der en stor, velorganiseret lejrplads, hvor det er muligt at campere - et velegnet sted for spejdere, sportsfolk og andre grupper.
Dagens besøgsprogram sluttede på Thornly Park Campus, der tilhører University of Paisley,
Robertson Sports Centre, og som rummer mange forskellige sportsfaciliteter. Også disse
står til rådighed for større og mindre grupper.
Om aftenen blev jeg budt på middag af Anne Phillips og Richard Gibson, byens erhvervschef.
Det var i øvrigt et glædeligt gensyn, for de havde begge repræsenteret Renfrewshire/Paisley
i forbindelse med Gladsaxe-dagen i 2005.

Tirsdag 1. maj 2007
Dagens første besøg var på Lapwing Lodge (www.lapwinglodge.org.uk), et stort gammelt
aktivitetscenter, der er særdeles velegnet til spejdergrupper, skoler m.fl., beliggende i smukke grønne omgivelser uden for byen. En entusiastisk leder viste os rundt og fortalte historier
– også om besøg fra Gladsaxe.
Derefter gik turen til Paisley Museum, hvor jeg bl.a. mødte en kustode, der blev varm i blikket, da jeg fortalte ham, at jeg kom fra Gladsaxe. Han havde for flere år siden besøgt Gladsaxe med sin spejdergruppe, et besøg, der havde gjort indtryk på ham. Mit besøg omfattede
også Art Galleries, hvor de var ved at forberede en ny, stor udstilling.
Herefter stod Xscape, Braehead, på programmet – et kæmpestort nyt shoppingcenter, der
ud over forretninger og biografer også rummer mulighed for ekstremsport, indendørs slalom
og snowboarding. Det skotske alpinlandshold bruger også stedet til træning.
Efter frokosten her var dagens sidste
programpunkt et interessant besøg hos
daværende borgmester, Provost Ronnie
Burns. Det var en ganske særlig dag for
ham, nemlig hans sidste arbejdsdag inden
kommunalvalget torsdag 3. maj. Han bød
først på te på sit kontor. Dernæst viste han
den gamle byrådssal frem og fortalte om
proceduren ved byrådsmøderne.
Senere fik jeg lejlighed til at hilse på nogle
af de mange byrådsmedlemmer, der var i
færd med at rydde deres kontorer op til
valget - en opbrudsstemning i et sjældent
varmt forårsvejr.

