Friskoleavis
Blåbærtur med Vibeungerne.
Lejrskole på Bornholm.
Naturvejlederen.....
- lækre opskrifter og tips

Mejsen og Musvitten
E

n dreng fra 1. klasse har en legekammerat med hjemme, og faderen

spørger drengene, hvad har I lært i skolen i dag? Ingenting svarer de . . .
men efter en lille pause tilføjes så: “Vi har kun lært at læse”.
Historien er sandfærdig og gengivet af en forælder.
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Avisen har til formål at informere om nyheder vedrørende Vejlernes Naturfriskole,
Naturbørnehaven Viben, Naturdagplejerne Mejsen og Musvitten, samt stof fra lokalområdet til
børn, forældre, bedsteforældre og andre interesserede.
Avisen vil følge årstiderne og blive udgivet 4 gange årligt.
Avisen vil indeholde:
◦
Nyt fra skolelederen
◦
Nyt fra bestyrelsen
◦
Nyt fra skolen
◦
Nyt fra Viben
◦
Nyt fra Mejsen og Musvitten
◦
Nyt fra seniorerne
◦
Friskolekalender samt Kultur/foreningskalender
◦
Naturvejlederen  Tips & Tricks
◦
Hvad børn dog siger.....
◦
Og meget mere………
Forslag til indlæg, ris & ros kan sendes til Silvana Hansen: sh@wingspan.dk

Tillykke med det første år!
Det er nu et år siden vi, en solbeskinnet søndag,
slog dørene op til vores friskole.
På rekordtid havde skolekredsen forinden
overvundet
administative
og
praktiske
forhindringer – og de var mange. Støttegruppen
havde indsamlet mere end 100.000 kr. og
forældrene til 85 børn havde indskrevet deres børn
i friskolen eller i Viben.
Nu – et år senere- har vi en meget rost og værdsat
friskole.
Hvad er så opskriften på en sådan succes?
Man tager:
● En skole præget af social ansvarlighed,
respekt for hinanden og for forskelligheder.
● En skole hvor opbakkende, engagerede
forældrene støtter 100 % - ikke bare i ord
men også i handling.
● En skole, hvor børn møder empatiske og
omsorgsfulde voksne, der er fagligt
ambitiøse og altid velforberedte.
● En skole forankret i lokalsamfundet.
● En skole, der udfordrer alle sanserne i en
undervisning, der giver tid og rum til
undren og fordybelse.
● En skole båret af fællesskabet.

Til dette tilsætter man:
Forældre, der forbereder børnene på skolen, ligesom det
er forældrene, der går foran og overbeviser om, at det at
lære mest muligt, både er stimulerende her og nu og en
investering i fremtiden.
Lærere, der formår at skabe det pædagogiske
læringsrum, der giver tryghed og lyst til læring. Hvor
læring og trivsel ikke er hinandens modsætninger, men
forudsætninger for, at faglig undren og nysgerrighed kan
finde sted.
Dette sker, efter vores erfaring, bedst gennem en
struktureret hverdag, hvor børnene møder autentiske og
professionelle voksne, hvor aldersintegrerede klasser,
fleksible grupper efter aktivitet, børn der lærer af andre
børn, bruges til at sikre faglig udvikling.
Når alt dette grundigt samarbejdes gennem ca. 200
skoledage, har man opskriften på en friskolesucces på
bare et år.
Niels Jørgen Andersen
Skoleleder

Friskoleavisen er udgivet af:
Vejlernes Naturfriskole
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Tlf. 32183036
E-mail: info@vejlernesnaturfriskole.dk
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1. Oplag: 200
Layout og redigering: Marianne Margon Vinther
Jane Kær Rishøj, Mille Dissing, Silvana Hansen
Tryk: Fjerritslev Tryk
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Nyt fra bestyrelsen
Søndag den 14. august, 2011 blev Vejlernes
Naturfriskole født. Som ved alle fødsler, har der
forud været en ventetid. Det første ord, jeg
kommer til at tænke på, hvis jeg skal beskrive
først initiativgruppens og senere den valgte
bestyrelses ”ventetid” er TRAVLHED.
I Dansk Friskoleforeningen sagde de, at hvis man
sammenligner det normale arbejde med at starte
en friskole med et stille og roligt 1500-meter løb,
så blev det for os et hæsblæsende 100 meter løb.
Men det var løbeturen værd. Vi fik en fantastisk
start; med dygtige ansatte, glade børn og tilfredse
forældre.
På opstartsdagen, plantede vi et træ. Det er alle
os, der har været med til starten på Vejlernes
Naturfriskole, som skal være træets rødder – det
er os, der skal gøre træet stærkt, så det ikke
vælter. Rødderne er det arbejde, som er hele
grundlaget, for at vi har en skole.
Og her er det vist på plads med lidt tal og status:
Vejlernes Naturfriskole har:
Ÿ 75 elever fordelt i 4 klasser.
Ÿ 37 børn i SFO’en
Ÿ 11 ansatte.
Viben har:
Ÿ 23 vibeunger
Ÿ 5 ansatte

Desuden har Mejsen og Musvitten lejet sig ind i
vore lokaler, hvilket betyder, at yderligere 3
voksne og 15 børn dagligt har deres gang på
stedet.
Opsummeret bliver det i alt 113 dejlige børn og
16 aktive ansatte, som får hverdagen til at
fungere i medspil og samspil – tag jer tid til at
komme ned og opleve det, for stemningen er
fantastisk.
Nu er vi ikke længere en skole, som skal til at i
gang, men en skole, som er i gang. Nu er
stammen begyndt at vokse sig høj og kraftig og
grenene vokser. Mere konkret betyder det, at vi
er i gang med en profilering som kommer til at
synliggøre, hvad vores skole står for, og hvordan
vi sikrer os den høje faglighed og det tætte
fællesskab, som hele tiden har været målet med
at lave netop vores skole.
Ole Bundgaard
Bestyrelsesformand

Som medlem af skolekredsen kan man både vælges og stemme på skolens generalforsamling, som
er skolens højeste myndighed. Man kan også nøjes med at betragte sit skolekredsmedlemsskab
som et støttebidrag, hvis man ikke ønsker at bruge disse rettigheder.
Skolekredsen består af to grupper:
Forældrekredsen - alle forældre til børn i skolen er medlem af skolekredsen, kontigent er indeholdt
i egenbetalingen.
Støttekredsen - alle andre, der ønsker at støtte skolen. Dette kan f.eks. være bedsteforældre,
forældre til børn i børnehaven (Viben) eller andre der ønsker at støtte friskolen.
Man kan blive medlem af skolekredsen ved at betale et årligt kontingent på pt. 100 kr.
Medlemsskabet følger skoleåret. Medlemsskab kan tegnes ved henvendelse til skolens kontor.
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Turreportage: Vibeunger på blåbærtur
Så oprandt dagen, der er godt på vej til at blive en Transporten foregår med bus, og efterhånden
tradition for børnehavebørn og skolebørn på som klokken nærmer sig 8.30, monterer alle
børn såvel som voksne sig i det regntætte udstyr.
Vejlernes Naturfriskole – Vi skal på Blåbærtur.
Turen går til Troldsting ved Bulbjerg. Vi skal plukke Ikke mindre end 2 busser ankommer for at fragte
blåbær, der skal transformeres til blåbærsyltetøj os alle 75 ud på det lilla hedestykke ved
Troldsting.
og blåbærkager.
Så er vi på vej!! I bussen breder der sig stille
betuttelse og forventningsfuld ”småsnakken”. Er
Magnus med?”, vil en af de yngste piger gerne
vide. En dreng med ”gavetyveglimt” i øjnene
spørger, om der er hugorme derude. Blandt de
ældste børnehavebørn høres spørgsmål som;
”Kan du huske sidste gang, vi var der - og tror
du, vi kan finde det gode klatretræ?” Pludselig
udbryder et helt børnekor: ”Seeee, der er en
vindmølle!”

Dagen før – til ”Sang og Fortælling” viste Kaja os
billeder om de forskellige bær, vi skulle ud at
finde; Blåbær (der i virkeligheden hedder
mosebøllebær), tranebær og måske også
tyttebær … Jooo vi kunne vist godt huske, at de
der bær var lidt sure, når vi smagte på dem.
Tidlig morgen summer børnehavens hus af
aktivitet og glade forventninger. Store tasker bliver
pakket med alt det, som anses for nødvendigt –
og det er alt muligt lige fra bleer, kamera,
presenninger, madpakker til varm brændenældete.

Vel ankommet fordeles de små medbragte
plastspande. Nu skal der plukkes ... Lige indtil
15 skridt derude i de knæhøje blåbærris, hvor
der opstår en leg. Blåbærris og lyng bliver til
jungle og børnene lidt længere væk bliver til
”fjenden”. Det er også vældigt skægt at lade sig
falde ned i de bløde lyngris.
Det gode klatretræ er lokaliseret, og der opstår
højlydte diskussioner om retten til at kravle op.
En voksen må mægle, og der findes en løsning,
hvor man skiftes til at ”bo” i træet.

Vejrudsigten er blevet grundigt studeret. Der er
blevet lovet overskyet med enkelte regnbyger, så
på børnehavens info-tavle har der været
opfordringer til at huske regntøj og
gummistøvler.
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Herude i lyngen er der højt til himlen med plads
til høje lyde og store armbevægelser. Vi mærker
egentligt ikke, at vi på dette sted er 75 mennesker
samlet. Små børnehavebørn og store skolebørn
finder sammen i velfungerende samvær. Og hvis
der indimellem er et barn, der bliver utryg eller
ked af det, findes der hurtigt frem til en voksen,
som kan hjælpe.
Igen og igen rækkes små spande frem til
eventuelle interesserede; ”Se hvor mange, jeg
har plukket”. Skolebørnenes indbyrdes ”plukkekonkurrence”
er
smittet
lidt
af
på
børnehavebørnene.
Et par ”småbøller” sværmer rundt i nærheden af
skolebørnenes store spand med MANGE bær
samtidigt med, at de vurderende kigger ned i
deres egne spande med de FÅ bær, som de har
fået samlet. Lysten til at ”låne” lidt bær fra den
store spand, lyser ud af de to – Men de er spottet
– og afvises. Hvorefter de to, lidt slukørede, tøffer
ud i lyngen igen.
Før vi ved af det, er blåbærturen ved at være slut.
Skolebørnene hentes først, for de skal videre ud
for at studere arkæologiske fund i Østerild
plantage. Imens får vi en stille stund til at nyde
det sidste fra madpakkerne, før vi atter sidder i
bussen på vej hjem. Undervejs får chaufføren en
lille sang eller to, for når man nu lige sidder i en
bus, så må vi da synge ”Hjulene på bussen”, og
vi kommer også i tanke om ”Lille Peter Edderkop”
og ”Mariehønen Evigglad”
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Vi er alle enige om, at det helt sikkert har været
en dejlig tur. En lyshåret pige smiler og siger
glad: ”Det bedste var at lege med de store”. En
anden pige, med umiskendelig bærfarve om
munden, siger med overbevisning i stemmen:
”Det bedste var at plukke bær!”
Et par af de yngste siger slet ingenting – for de
er faldet i søvn, dysset hen af bussens
bevægelser og udmattelsen af at mosle rundt i
det skønne lyng og de flotte blåbærris.
Vi tager med igen næste år!!
Kirsten Søgaard Jeppesen.
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Nyt fra støttegruppen
Så er det første år med støttegruppen gået , og
det har været et spændende,begivenhedsrigt og
travlt år.
Vi startede med husstandsindsamlingen i maj
måned 2011, hvor alle husstande i vores lokal
område fik besøg af vores indsamlere.
Opbakningen til skolen og resultatet oversteg
vores vildeste forventninger, der blev
indsamlet over 100.000 kr.
Derefter fik vi lavet sponsoraftaler med en stor del
af de lokale virksomheder, som i alt gav 22.500
kr.
Da det blev efterår, var det tid til at feste og fejre
vores nye skole.Vi holdt ” Fiskebord” med over
100 deltager,og det blev en festlig og sjov aften
og med et overskud på 10.000 kr.
“Jern” containeren som var opstillet ved skolen i
pinsen gav 5600 kr.
Det sidste arrangement inden sommerferien var
“bålaften” med helstegt pattegris og det blev også
en stor succes med over 200 deltagere. Denne
aften blev der 8400 kr. i overskud.
Hele året har vi solgt T-shirts med Vejlernes
Naturfriskoles logo og det har givet 6700 kr.
Så støttegruppen kommer ud af det første år med
et flot og fantastisk resultat på 153.200 kr. i alt,
som vi med stor glæde har givet videre til skolen.
De indsamlede penge er brugt til at indkøbe alt
det, der skal til for at starte en skole ex. legetøj ,
møbler, renovering af udendørs arealerne,
klassesæt af bøger og til mange andre ting.
Samtidig kunne skolen allerede i år -2012 sende
5-6. klasse til Bornholm på lejrskole i 6 dage.
Fremtidige projekter som vi arbejder på, er at
skaffe penge til at der kan blive bygget en
“multibane” på skolen.
En stor tak til sponsorer og til alle jer som altid er
klar til at give en hjælpende hånd.

Seniorer, bedsteforældre,
Friskolens venner eller…
Lige fra friskolens start har der fra bestyrelsens
og ledelsens side været et ønske om at være en
åben skole – åben for alle aldersgrupper på
egnen.
Derfor er vi en håndfuld ældre seniorer (mon
ikke senil er beslægtet med det ord?), der
mødes på friskolen den første torsdag i hver
måned. Måske har du bare lyst til at se skolen,
snakke med andre, eller bare få en kop kaffe, ja,
så møder du op klokken 10.00.
Der er imidlertid altid et eller andet ude eller inde,
som lige trænger til en hjælpende hånd. Det kan
være at sætte bøger på plads, vaske et par
vinduer, beskære et par træer m.m. Hvis det
lyder som en overkommelig opgave, så mødes
vi en time tidligere – nemlig klokken 9.00.
Friskolens venner bager f. eks også til første
skoledag
i
august
og
ligeledes
til
fastelavnsfesten.
Det er vigtigt at understrege, at godt nok er de
fleste bedsteforældre, men ikke alle til børn, der
går på friskolen – så altså – synes du friskolen
er en god ide, kan du afse et par timer en gang
om måneden, så mød op allerede den
1. november – det er fuldstændig uforpligtende.

På vegne af støttegruppen
Bodil Christensen
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Mejse nyt.
Det er nu mere end 9 måneder siden de første
mejser flyttede ind i en del af Viben og i dag er
der i mejsen 10 skønne børn og 2 voksne. Med
det antal børn, er der altid en ven at lege i hule
med, hoppe i vores store vandpyt med, læse en
bog sammen med eller løbe stærkt sammen
med.
Alle i Mejsen er ude og opleve naturen hver dag,
for naturen er jo en fantastisk stor og omskiftelig
legeplads, som stimulere barnets motorik og
indbyder til at udforske det ukendte. Derfor leger
vi i haven, på små og store bakker, ved/i vand,
blandt blomster, i skoven og på udflugter til en
bondegård eller andre steder hvor vi lære at
omgås dyr og natur.

I uge 35 havde vi Nicco i praktik i Mejsen og
børnene nød at have en ekstra voksen hånd,
hvilket også gjorde det muligt for os at gå en tur
i Basen. Her oplevede vi skovens kryb i
undersøgelses glas, men det var også noget helt
særligt at opleve hvordan mejsmarken på turen
ud og hjem, blev til en kæmpe skov for de største
mejsebørn.
Det var lidt omkring den første tid i Mejsen og pr.
1. oktober kan vi byde velkommen til en ny
kollega. Kristine starter Musvitten i et lokale på
Vejlernes Naturfriskole.

Til slut kan vi nævne, at vi planlægger at afholde
en bedsteforældre/olde dag d. 2. november kl
9-11. Denne dag vil vi synge og lege, og hygge
Vi er ca. én gang om ugen på tur uden for Mejsens med kaffe, kage og frugt. Vi håber at mange
have, så det er efterhånden blevet til rigtig mange bedster/older har mulighed for at komme og hilse
dejlige ture som vi her kan nævne et udpluk af.
på barnebarnets Mejse familie.
I sommer dagene gik vi gerne til fjorden eller på
besøg, på campingpladsens legeplads. Sand,
vand, sten og muslinger er fantastiske for små
hænder og fødder, som ikke helt ved hvordan det
føles eller smager. Og på campingpladsen har vi
rutsjet, hoppet og gynget så det kilder i maven.

Kathrine Holm Kristensen
Jeanette Skov

Vi har i Øsløs mulighed for at gå ud og opleve
mange forskellige dyr. Det er blevet til besøg hos
Lise og Hendrik hvor vi kan klappe geder og høre
hvor sjovt deres æsel skryder. Og hos Jane og
Finn har vi set store landbrugsmaskiner, kørt i
gravko og klappet køer, kalve og hunde. Det
sidste sted vi flere gange har været på besøg, er
hos Anette, hvor der er vildsvin m unger, høns og
heste.
Før sommerferien var vi på en heldags tur til
Hjortdal dyrefarm, hvor vi hyggede med alle
dyrene inden der blev spist madpakke og sovet
til middag. Vi havde en rigtig god dag og håber at
vi har mulighed for at komme afsted igen næste
år.
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Legestue
Hver tirsdag fra 9.00-10.45 er der
legestue i salen på Vejlernes
Naturfriskole. Her er der tid og plads til
fri
leg,
leg
med
bolde
og
gymnastikredskaber eller hygge med
sang.
Alle er velkommene denne dag og vi
håber at hjemmegående og deres børn,
har lyst til at komme og lege med.

Musvitten.
Pr. 1. Oktober åbner jeg dagplejen “Musvitten” i et lejet lokale på Vejlernes Naturfriskole.
Mit navn er Kristine Klitgård-Lund, jeg er 28 år og bor i Amtoft med Troels og vores to drenge,
Mikkel og Tobias. Mikkel er 3 år, går i børnehave i Viben og Tobias er 8 mdr. og starter i dagpleje
i Mejsen pr. 1. Oktober.
Jeg starter op med 3 dejlige børn i Musvitten, og pr. 1.2.2013 forventer jeg, at passe 5 børn. Jeg
glæder mig rigtig meget til, at påbegynde arbejdet, og til, at tilbringe tid med de små, og se dem
vokse og udvikle sig. Ligeledes glæder jeg mig til, at få et godt samarbejde med Mejsen.
Jeg vil gerne skrive en tak til alle, der har været behjælpelige med, at få lokalet til Musvitten færdigt,
det er bare blevet rigtig godt.
Kristine Klitgård-Lund,
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Spis Naturen
Efteråret er virkelig tiden, hvor naturens
spisekammer bugner med friske sunde råvarer
lige til at putte i kurven, køkkenet og maven.
Turen med familien går derfor denne gang til
skoven og ved kysten. Her findes en
overdådighed
af
smagsoplevelser
og
vitaminbomber – lige til at spise.
Som hovedregel er det tilladt at samle bær,
svampe og urter ind, i begrænset omfang, til eget
forbrug. På statsejede arealer må man gå og
samle overalt, mens man på private arealer kun
må samle, hvad man kan nå fra stier og veje.
I skoven skal vi ha’ enden i vejret og samle
svampe. De danske skove er fulde af gode
velsmagende svampe, og især med det fugtige
vejr, vi har haft i år, er der masser af lækkerier at
finde.
Gode svampejægere er som tryllekunstnere, de
røber aldrig deres hemmeligheder og gode
svampesteder. Så der er ikke andet for end at
finde vandrestøvlerne og det gode humør frem og
gennemsøge skovbunden.
For nybegyndere kan det være en god ide at
alliere sig med en kender, en god svampebog eller
bruge et af de mange gode svampesider på
internettet til at artsbestemme de forskellige
svampe. Naturstyrelsen og Svampe.dk kunne
være muligheder.
Kantareller, karl johan og blomkålsvampe er alle
velsmagende, kendt af de fleste og svære at
forveksle med andre giftige svampe, så her kan
alle være med. Svampene kan ristes på panden
med lidt olie, salt og peber, eller bruges til mere
eksotiske retter.

Herefter går turen til havet. Her er der også rig
mulighed for at indsamle naturens ”guld”. Til
trods for sandjord, saltvand og havgus vokser
her et af vores sundeste bærplanter.
Havtornbærret skulle indeholde ligeså mange
c-vitaminer i et enkelt bær som en hel appelsin.
Busken, der kan blive op til et par meter, er en
kradsbørstig fætter med sylespidse lange torne,
hvorpå de små bløde bær sidder tæt ind imod
stammen. Det er derfor noget af en
manddomsprøve at plukke bærrene. Et par gode
handsker og en solid beskæresaks kan derfor
anbefales.
Havtornbær er vanvittigt sure og let bitre, de skal
derfor bruges i desserter og lign., hvor man ikke
ønsker at spare på sukkeret!
Efter en dejlig dag i skoven og ved havet er
kinderne røde og maven tom, så er det tid til en
rigtig søndagsmiddag.
Mille Dissing

Kantareltærte alá Kirsten
kantareller svitses på panden med løg, blandes
med svinefars, persille, æg og rasp.
Måske tilsættes en skvis mælk/fløde – hvis
farsen er for tør. Smages til med salt og peber
og fordeles på en tærtedej og bages ved 175
grader i en times tid. Imens kan der pusles
med grønt og prøvesmages på rødvinen.

Havtornsorbet.
Ingredienser
● 300 gr. havtornbær
● 300 gr. rørsukker
● 3 dl vand
● Evt. 100 g. mørk chokolade
Fremgangsmåde:
Varm 2 dl. vand og sukker op i en gryde, og lad det simre 5 min. Sluk for varmen
og tilsæt honning. Lad det køle helt af. (kan evt. gøres inden man tager ud og
høster havtorn)Blend havtorn grundigt med 1 dl. vand, og si herefter saften fra i
en skål. Pres godt ned på skaller og frø, så al saften kommer med. Bland herefter
saften med sukkerlagen (smag til undervejs, så isen hverken bliver for sur eller
sød), og evt. grofthakket chokolade.
Kør saften på en ismaskine og lad den sætte sig nogle timer i fryseren.
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Vejlernes Naturfriskole på Bornholm
Man kan spørge sige selv, hvad formålet er med
at tage på Lejrskole? Og hvorfor lige Bornholm?
På Vejlernes Naturfriskole vil vi gerne give vores
elever mulighed for at udvikle sig i et forpligtende
fællesskab og samtidig opleve andre miljøer end
de, der indgår i deres hverdag. Det kan være af
historisk, natur- eller samfundsmæssig karakter.
Eleverne skal drage sig personlige erfaringer og
have fælles oplevelser, som de ikke kan få i den
normale undervisning.

Her fik eleverne en gennemgang af historien bag
Hammershus, hvorefter de på egen hånd gik på
opdagelse i Nordeuropas største borgruin. Efter
mange sanseoplevelser, gik gåturen videre forbi
Opalsøen, Hammersøen, gennem SandvigAllinge og langs kysten til Sandkås. Efter dagens
gåtur var eleverne ikke i tvivl om, at landskabet
på Nordbornholm er betydeligt anderledes end
i Nordjylland. Efter aftensmaden fik de fleste
Bornholm har en meget levende og synlig historie, elever sig en kold dukkert i poolen eller en tur på
eksotisk og alsidig natur, attraktioner og museer hoppepuden.
der er proppet med læring. Samtidig er der den
korte afstand på øen, der gør, at dagene kan
bruges på de lærende oplevelser frem for
transport. Det er bl.a. grunden til, at 5. – 6. klasse
fik tilbuddet om at deltage i et lejrskoleophold på
Bornholm.
Søndag den 2. september kl. 6.30 mødte 19 friske
og eventyrlystne elever op på Thisted Station. De
var mere end klar til at stige på toget, der skulle
bringe dem og deres 2 lærere ud på deres første
rigtige lejrskole. Efter der var blevet vinket farvel
og sluppet et par forældretårer, ventede der en
12 timers rejse, der var præget af godt humør og
spænding efter, hvad der mon skulle ske.
Tirsdag morgen efter morgenmad og oprydning
gik vi alle i bussen, der skulle køre os hele
dagen. Jens, buschaufføren, fortalte livligt om
de forskellige steder, vi kørte forbi, bl.a. Sct. Ols
Kirke, Almindingen, Regentparrets jagthytte,
m.v.. Vi blev sat af ved Rytterknægten, hvor
næsten alle gik op af trapperne og kunne nyde
udsigten ud over øen. Herefter blev vi kørt til
Ekkodalen, hvor Hr. Møller blev beskyldt for at
have drukket rigtig mange øller... Natur
Bornholm var næste stop på turen. Her stiftede
vi bekendtskab med det Bornholmske grundfjeld,
der er 1,7 milliarder år gammelt. Vi gik også på
den forstenede havbund, og så Skandinaviens
ende.
Mandag morgen kl. 7.00 var alle friske og klar til
at komme ud og opleve Bornholm. Morgenmaden
blev spist, madpakker smurt og kl. 10.00 var alle
på plads i bussen. Turen gik til Moseløkken, et
Stenbrudsmuseum. Her var der mulighed for at
se, hvordan man bryder granit. Der blev også
mulighed for på egen hånd at flække granitten.
De fleste elever fik en lille eller stor (!?!) klump
granit i tasken, da gruppen gik til Hammershus.
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Sidste stop var Svaneke, hvor alle lystigt købte Fredag morgen startede tidligt, eleverne blev
bolsjer, lakrids, karameller og vingummier.
vækket klokken 4.15. Morgenmaden blev
serveret klokken 5.00 og bussen kørte fra
Onsdag morgen blev vi kørt til sprækkedalen: vandrehjemmet klokken 5.30. Med 4 meter høje
Døndalen. Herfra gik vi til Helligdomsklipperne, bølger og kuling fra sydvest fik vi en lidt for
hvor eleverne søgte efter Grotteedderkoppen i spændende sejltur, de fleste elever var ligblege,
klippehulen Den Sorte Gryde. Næste mål var da vi nåede havnen i Ystad, og nogle måtte da
Gudhjem. Vi fulgte den gamle redningssti, hvor vi også ofre sig. Resten af hjemrejsen gik heldigvis
vandrede så tæt på kysten, som det var muligt. Vi stille og roligt, og da vi nåede Thisted Station,
gik skiftevis nede på havniveau og oppe på de ca. var vi alle klar til at holde weekend.
20 meter høje strandklipper. En rigtig flot tur. I
Gudhjem blev eleverne sluppet løs, og Vi kan se tilbage på en mindeværdig og
lommepengene blev brugt lystigt. Som afslutning oplevelsesrig tur, hvor den enkelte elev har lært
på dagens tur, smagte alle på Bornholm noget om sig selv og egne grænser, klassens
specialitet: Røgede sild.
fællesskab er styrket, og eleverne har gjort sig
personlige erfaringer med Bornholm på en måde,
man ikke kan læse i en bog eller se på film.

Torsdag
morgen
havde vi en anelse
trætte fødder, så det
var heldigt, at Jens
var klar med bussen.
Første stop på turen
var Jons Kapel, hvor
vi måtte de 169 trin
ned for at se det
gamle eksempel på
en tør ovn, som er
opstået af bølgernes
slag mod klippen.
Senere besøgte vi
Hasle
silderøgeri,
hvor vi med egne øjne
kunne se sildene linet op. Herefter blev vi efter en
kort rundvisning i Rønnes gamle bydel sat af, og
eleverne kunne igen få brugt nogle af deres
lommepenge, inden turen gik videre til Dueodde.
Sidste stop var Rokkestenen i Paradisbakkerne.
En 35 tons tung vandreblok, som kom til Bornholm
under den sidste istid.

Det var en god tur, fordi man får mere ud af det,
når man kommer dertil, i stedet for at læse i en
bog. (Niels & Magnus)
Det har været sjovt, fordi vi kunne være sammen
med vores venner. (Rasmus O)
Det var spændende at gå rundt og se
Hammershus indefra, og forestille sig, hvordan
det har set ud i gamle dage. (Bjarke)
Ditte Henriksen
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