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Avisen har til formål at informere om nyheder vedrørende Vejlernes Naturfriskole,
Naturbørnehaven Viben, Naturdagplejerne Mejsen og Musvitten, samt
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◦  Nyt fra skolen
◦  Nyt fra Viben
◦  Nyt fra Mejsen og Musvitten
◦  Friskolekalender samt Kultur/foreningskalender
◦  Naturvejlederen  Tips & Tricks
◦  Og meget mere………
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Næste deadline er den 26. september 2014 med udgivelse medio oktober 2014
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Naturen våger 2014
 I år strækker projekt ”naturen vågner” sig over 3
torsdage. Det er tydeligt at mærke på børnene,
at projektet er en tilbagevendende  spændende
aktivitet, som de ser frem til.
Vi starter i år med at høre børnene om, hvad vi
egentlig har lært de forgangne år, og om der er
noget særligt, vi kan ligge mærke til. Alle er ivrige
for at fortælle om, hvad de kan huske. Det er
fantastisk at opleve.
Herefter fortæller Albert om de fugle, vi nu igen
kan opleve synge derude, og de udstoppede
fugle bliver fundet frem fra skabet.
På vejen til fjorden hører vi en gransanger, den
lyder som en vandhane der drypper: … tjif…
tjaf… tjif…tjaf..., På engen er der viber, der flyver
rundt, og ved fjorden ser vi strandskader samt
hætte- og sølvmåger.
På vejen lægger vi også mærke til små ting der
fortæller, at foråret er på vej. Det er alt lige fra
fuglene, en lille solsort, der bader i en vandpyt,
og de smukke forårsblomster der er dukket frem.
Ved fjorden undersøger vi skaller, og ved hjælp
af tavler bliver vi klogere på, hvad de hedder. Der
er hestemuslinger, blåmuslinger, knivmuslinger
og mange flere. For nogle drenge er jagten gået
ind på de små rejer, der er lige i vandkanten.

Det var en super dejlig dag, hvor der var god tid
til fordybelse, og til de mange spørgsmål børn
spontant har behov for at få svar på.
Den anden gang vi mødtes, fortalte Henrik
Haaning om hvorfor vi får længere dage, når
foråret sætter ind. Vi tog på rejse langt ud i
verdensrummet  ved hjælp at en globus. Turen
rundt om solen tager et år, vores jord drejer rundt
om sig selv, det tager en dag. Årsagen til at vi har
længere dage, er at vores jord står lidt skævt, så
det første halvår rammer solen mest sydpå, og vi
har vinter i Danmark. Det andet halvår drejer
jorden, så vi får mere sol, og foråret lysner de
mørke dage op.
Vi så en film, som hed solen og jorden, hvor der
rigtig godt blev illustreret, hvordan solen og
jorden påvirker hinanden. Vi så hvordan jorden
drejer rundt om solen, og jorden går i kredsløb
om solen, så her igennem fik vi også forklaret og
vist, hvorfor vi har dag og nat.
Hvis vi rejser til Australien, når vi har sommer, så
kommer vi ned til vinter i Australien.
Vi hørte igen om gransangeren og så billeder af
den. Den er hurtig til at komme til Danmark, vi
kan kende den på, at den er lidt gul i fjerene og
er en 12-13 cm.
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Om bogfinken hørte vi, at den kan kendes på den
fine sang, der lyder som om den synger: det det
det kan jeg si’ lige så tit det skal være.
Den sidste fugl, vi hørte om, var en fugl der ofte
ses på vores foderbræt i vinteren, det var en
musvit. Den kan kendes på sin fine dragt, der er
gul, blå, hvid og grå/sort. Det kan lyde som om
den siger sit eget navn. Den synger: musvit…
musvit… musvit… eller som børnene kan huske
det: pomfrit…pomfrit…pomfrit…
Efter at have set og hørt fuglene indenfor, var det
tid til at komme ud for at finde dem i naturen, og
de VAR der  –  både musvit og gransanger. Vi
var endda så heldige, at vi fik lov til at se dem helt
tæt på.
Turen gik til ”Præstens Have”, hvor vi stille og
roligt kunne sidde at nyde de forskellige fugle og
de flotte træer, der var lige på kanten til at
springe ud. Børnene kunne lynhurtigt finde
mirabelletræer med de hvide smukke blomster
på.
Som det tidligere er sket, havde Henrik en
overraskelse med til smagsløgene……..
Børnene gættede ivrigt på hvad de mon skulle
smage denne gang, og nysgerrigheden blev ikke
mindre, da de så han havde chili med.
Vi fik en rigtig god historie om, hvorfor vi bliver
trætte når vi sidder indenfor i timerne. Det er fordi
vi får for lavt blodsukker, vi er derfor nødt til at få
noget energi i form af mad og drikke. Så kom vi
til det alle havde siddet og ventet på  – nemlig
hvad der kunne give energi, og så kom
chokoladen frem. Henrik påstod oven i købet, at
chokolade er sundt… Vel og mærke mørk
chokolade på 70 % eller mere.
Vi skal selvfølgelig ikke sætte os til at spise en
hel plade, men et lille stykke i madpakken kunne
være sundt. Henrik fortalte om hvordan
chokoladen egentlig kommer til Danmark, og
hvordan det ser ud, inden det bliver behandlet og
presset til de chokoladeplader, vi kender fra
købmanden.

I Nordamerika, Mellemamerika og Sydamerika
vokser kakaotræet. Kakaofrugten minder om en
amerikansk fodbold, indeni frugten er der kerner,
eller rettere bønner, der ligner mandler.
Bønnerne bliver renset af kvinder ved at de
putter kernerne i munden og sutter en hvid, blød,
hinde af, som sidder omkring bønnerne.
Bønnerne kommer herefter i en sæk for at ligge
et stykke tid. Enzymer i damernes spyt gør, at
man efter noget tid kan forme det til en klump
råchokolade, der bliver stenhårdt.
Henrik sendte 2 stykker meget hårdt råt
chokolade rundt, og bagefter lavede vi varm
chokolade ved at rive det på et rivejern ned i en
portion mælk, som blev varmet op over
trangiaen.
Vi blandede også chili i noget smeltet chokolade
og lavede vores egen chilichokolade.
Der blev også tid til at lege, hvor der blandt andet
blev åbnet en butik, hvor man kunne købe forår.
Et af børnehavebørnene kom stolt og viste os en
lidt rådden træstup, som jo selvfølgelig var et hus
til mariehøns.

Da vi mødtes sidste gang for i år til projekt
”naturen vågner”, skulle vi på tur til ”Basen”, og
forventningerne hos børnene var tårnhøje. Der
kom mange spørgsmål..: Hvad skal vi lave? Skal
vi have noget at spise? Er der en overraskelse til
os? Dette var bare nogle af spørgsmålene.
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Da vi kom derud, gik der kun få minutter før børnene havde fordelt sig i hver deres retning for at gå
på opdagelse i naturen. Det er fantastisk at opleve så mange børn (over 40 børn i alderen 5 - 10 år)
”bare” finde ud af at lege sammen.
Efter noget tid, begyndte undervisningen, vi skulle lave pandekager med ramsløg, drikke birkesaft
og finde forårsblomster. Nogle piger fra 2. klasse gik ivrigt i gang med at skære ramsløg, og da det
var ordnet begyndte ekspeditionen ud i skoven. Det første vi mødte var ramsløg, og børnene fik alle
set, hvordan de ser ud og fik af vide, hvor man kan plukke dem. Vi spadserede lidt videre og vupti
var der nogle anemoner, og børnene fik historien om, hvorfor de kommer frem i det tidlige forår,
inden træerne får en flot krone af blade og skygger for lyset.
Vi gik lidt videre over en mark, og der var birketræerne. Vi snakkede om hvordan sukkerstoffer i
træerne gør, at de ikke fryser til is og dermed kan overleve vinteren. Det mest fantastiske var, at det
var et barn fra 2. klasse, der kunne fortælle det, fordi vi også sidste år fortalte om hvordan træerne
overvintrer.
Men når det er forår suger de masser af vand op, for nu skal de gro på ny. Vandet kan man tappe
og drikke.
Forarbejdet var gjort dagen inden, så det syn der mødte børnene var… birketræer med en slange,
der førte ned i en spand, og vi var heldige der var masser af lækkert birkesaft, som vi tog med hen
til ”Basen”.
Der blev fundet madpakker frem, og mens madpakkerne blev spist, blev desserten lavet over bål.
Efterhånden som børnene var færdige med at spise, blev der uden opfordring fra lærerne dannet en
lang kø ved bordet, hvor birkesaften var. Dagen sluttede med en tusind tak for gode oplevelser
sammen fra både elever og lærere.
Hvad siger eleverne egentlig om ”naturen vågner” som undervisningsform?
Ida: Det er anderledes fordi vi får mere frisk luft, og så oplever vi noget andet, vi kan se træerne.
Karen: Vi leger mere, og vi kan nyde naturen.
Magnus: Vi bevæger os mere.
Silas: Vi lærer jo mere om naturen.
Amanda: Vi skal bruge vores sanser når vi er ude, vi skal høre, røre, lugte, føle.

Henrik Haaning og Lillian Sekkelund
Skolen
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Overnatning

Onsdag d 27/5-14, kom vi hjem fra en god udflugt. Vi kom hjem ca. kl.16.15 og der fik
vi lov til at indrette vores ”sovepladser”. Kl.18.00 mødtes vi i forhallen og fik en
fantastisk aftensmad. Efter aftensmaden havde vi fri leg, og derefter var der film, hvor
alle kunne spise slik. Igennem hele aftenen var der ca. 6 personer oppe at lime og klistre
på billedet (Jens Søndergaard). Da filmen var færdig, skulle 0.-2. i seng, mens de større
kunne hygge sig med slik osv. Kl. 22.00 var der natløb! Det var fedt, 4. og 6. mod 3. og
5. kl. Til natløb skulle vi løbe rundt og fange hinanden. Hver af holdene havde en kurv
med bolde, som vi skulle passe på. Dem der havde flest bolde til sidst havde vundet. Da
natløbet var færdigt var det mørkt, og der var fri leg igen. Kl. 00.00 skulle vi alle i seng,
men vi lå faktisk og snakkedeJ Om morgenen kom Ditte, og vækkede os ved syv tiden.
Efter morgenmaden skulle nogen op og lave på billedet, så det blev færdigt til om
mandagen. Mellem 8.00 og 8.30 blev vi hentet.

Skrevet af
Thea Gade Løgsted, Mathilde Juul Svanborg Sørensen og Sofia Cäcilia Cambrosio
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Afslutningsfest for storegruppen

Vi har i Viben afholdt en farvel- og slutningsfest for de 9 storegruppe- børn, vi sender i skole efter
sommerferien.

Det blev en fantastisk aften, som startede med en hyggelig hestevognstur rundt om Glombak,
hvorefter vi blev mødt af et flot dækket bord og nød en lækker middag med alt godt til ganen og
“rødvin” tilberedt af forældrerådet.

Der blev hygget, spist og leget.
Sidst på aftenen ankom forældrene til kaffe og kage, derefter fik hvert barn overrakt et lille minde
fra deres børnehavetid i Viben.

Personalet Viben
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Årets Søprojekt 2014

Igen i år startede søprojektet op efter påskeferien, dog i en ny form. De fem torsdage tilbragte 0.-2.

klasse ved søen, mens 3.-4. klasse var på naturmission på cykel rundt i lokalområdet.

Ved søen:

Det overordnede mål med årets søprojekt for de mindste var at skabe rum for forskellig slags læring.

Vi ønskede at skabe et forløb, der appellerede til elevernes egen nysgerrighed for naturen og dens

potentialer. Der skulle være mulighed for, på egen hånd, at sanse og udforske det, som børnene selv

fandt interessant at vide mere om. Før hver tur til søen fortalte og viste Albert os til Musik/Fortælling

om alle de sensationelle dyr, vi ville kunne finde ved søen. Derved fik børnene sig en lille

appetitvækker. Vi hørte og så interessante billeder samt filmklip om frøer, guldsmede,

skorpiontæger, snyltehvepse, vårfluelarver, bugsvømmere og meget mere.

Vi voksne havde pakket alt, hvad der hørte sig både skov, sø og bål til. Og da vi kom til søen første

gang, dannede der sig hurtigt et skovhold, der kunne sørge for at få fældet noget træ. Dernæst et

byggehold der fik bygget højdespringsbane, linebane eller en lille hule i skovkanten. Hele tiden var

der summen og god stemning ved søen, hvor der blev fisket, plasket og studeret søens forunderlige

dyreliv. Alt imens pandekageduft bredtes omkring et bål, hvor børn og voksne fik mulighed for en

hyggestund med god snak under madlavningen.

De næste torsdage genoptog børnene hurtigt deres opgaver fra sidste gang. Rigtig mange af

børnene legede konkurrenceleg og limbo på den hjemmelavede højdespringsbane. Der blev fanget

frøer, rekorden blev på 110 indfangede frøer på én torsdag. Der var højtlæsning siddende i græsset

i den varme sol, mens nogle legede cykelsmede og gjorde deres cykler i fin stand. Vi lod rester af

noget kartoffelsuppe blive i et krat, og gangen efter talte vi om, hvilke dyr der havde spist det.



Friskoleavisen Juni 2014

Side 9

2. klasses cykeltur:

Den fjerde torsdag fik vi besøg af 3.-4. klasse, som vi kunne servere lækker tomatsuppe for. Ved

børnenes hjælp var hængt en presenning op i et træ pga. det ustadige vejr, hvor vi sad i ly med

maden.

Afslutningsvis var alle, inklusiv 3.-4. klasse, samlet ved søen den sidste torsdag. Der blev snittet

hyldefløjter, knive og pile. Der blev leget og udforsket på kryds og tværs af årgangene, og pludselig

havde vi både vores egen massageklinik og tattoveringsbutik på den medbragte camplet ude midt i

skoven ved Skærpensig Sø.

Det blev til endnu et fantastisk og vellykket søprojekt for både voksne og børn.

Karina, Albert, Hendrik og Pernille

Naturmissionen:

Udgangspunktet med naturmissionen var at få undervisning om naturen i naturen. Her er Vejlerne

et fantastisk naturområde til formålet, da det er Nordeuropas største fuglereservater og et af de

vigtigste områder for en lang række ynglende og rastende fugle. Reservatet ejes af Aage V. Jensens

Fonde, og i undervisningen blev der gjort meget ud af, hvornår vi var i reservatet, og at vi havde

spurgt om lov. Det er med til at give børnene en forståelse, bevidsthed og respekt for, hvordan man

agerer i naturen og i reservater.

Før hver mission blev eleverne sat ind i, hvad fokusområdet var den pågældende dag. Gennem

udvalgte fugle og planter fik børnene viden om bl.a. udseende, levesteder, tilpasning og kendetegn

mv. Derefter cyklede vi af sted med turtasker og kikkerter for at ”opfylde” dagens mission.

Den første tur gik til ”Maskinhuset” ved Tømmerby Fjord. Her kiggede vi efter den ret sjældne Sydlige

Blåhals, dog uden held, men fik os en snak om tagrør og maskinhusets historie. Vi krydrede det med

en smagsoplevelse med friske bøgeblade med honningdressing. På hjemvejen var vi forbi

gravhøjene på Højbjergvej med et flot udsyn over dele af Vejlerne. Her fortalte Henrik om, hvordan

Vejlerne har ændret sig over tid.

Anden tur gik til Knap i reservatet, hvor missionen blev fuldført, da vi både så Rørhøg, Traner samt

en Havørn som dagens bonus.
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På den tredje tur fik vi lov til at komme ind i Bygholm Mølle, hvor der var fokus på Vejlernes

oprindelse og ændringer over tid. Her skulle børnene også undersøge historier og fakta om

forskellige fuglearter samtidigt med de på skift var helt oppe i møllen for at se ”maskinrummet”. Før

afgang sås et lille filmklip om, hvordan en vandmølle, der pumper vand væk, fungerer. Børnene fik

en forståelse af, hvordan Bygholm Mølle har været med til at dræne dele af Vejlerne for vand på den

tid, hvor man prøvede at omdanne Vejlerne til et landbrugsområde. På hjemturen var vi forbi søen

hos 0.-2. klasse, hvor der blev serveret dejlig tomatsuppe.

Den fjerde og sidste tur gik til Limfjorden, hvor vi kiggede efter ulvefod, gøgeurt samt sommerfugle.

Vi var heldige at se sæler, og fik en god snak om bestand, jagt, forstyrrelser, problemer mm. Vejret

var rigtig godt, så der var også tid til at være ved vandet.

Den sidste gang var alle klasser fra 0.-4. klasse ved søen med bål og byggeaktivitet i solskinsvejr.

Tak for nogle fantastiske dage!

Bodil Fink og Henrik Haaning

Skolen
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Vi her på Vejlernes Naturfriskole er meget stolte
af at måtte lave et billede over et af Jens
Søndergaards værker.
Vi er blevet udvalgt ud af de bedste skoler i
Thisted kommune (7 skoler) til at lave et billede
med udgangspunkt i et af Jens Søndergaards
værker.
Jens Søndergaard blev født på Mors i 1895.
Han var ikke bange for at bruge kraftige farver
og han blev kritiseret i allerhøjeste grad. Der
blev sagt, at han havde farvekraft ad helvede til.
I 1919 flytter han til København sammen med
sin ven Anton Schrøder, Blågårdsgade nr. 14 i
København, og han søgte optagelse på
Kunstakademiet hos professor Viggo Johansen.
I foråret 1920 viser Jens Søndergaard en
selvstændig udstilling hos en kunsthandler ”Den
lille kunstsal” i Sværtegade 2 i København. I
”Dagbladet København” skrev de bl.a.:
”Kunstneren føler sig åbenbart meget
moderne”. Og uden at være interesseret i hans
værker siger de: ”Hans værker er grimme og
sjuskede, han har aldrig lært noget, og han
kommer ikke til at lære noget.”
Efterhånden fik omverdenen øjnene op for Jens
Søndergaard og han blev anerkendt som
kunstener.
I maj 1938 blev Jens Søndergaards værker
indviet på det nybyggede Thisted Bibliotek. Det
var 7 store malerier (2x3 meter) af det
thylandske landskab.
I 1940 sælger grosserer S. Engel sin
malerisamling på en auktion og som følge heraf
spredes 42 Søndergaard billeder for alle vinde.
Priserne på hans billeder er i følge pressen
stigende. Der nævnes 350-450 kroner fra fru
Fonnesbech-Sandbergs auktion nævnes dog
helt andre priser 370 til 2.900. ”Kornmarken” går
for 1.250 kroner
I 1957 dør Jens Søndergaard 61 år gammel i sit
hjem i Charlottelund. Han begraves på Ordrup
Kirkegård.
I 1967 udstilles 10-12 billeder Søndergaard-
billeder ved åbningen af Prebens Hansens
kunstcenter (Lien) i Slettestrand. Anelise (Jens
Søndergaards eneste barn) forestår
ophængningen. Der registreres lige knap 600
besøgende.
Her i sommer bliver de 7 flotte Søndergaard
malerier udstillet på det gamle Rådhus i
Thisted.

Jens Søndergaard – billedprojekt
Det er i den anledning vi er blevet bedt om at
lave et ”erstatningsbillede”. Vi fik tildelt billedet
”Høstlandskab” og har valgt at føre det ”up-to-
date.” Altså: Hvordan ser nutidens høstlandskab
ud? Større marker, færre læbælter, store siloer
og gårde, kæmpe vindmøller osv. Vi bestemte
også, at ALLE på skolen skulle være med til at
lave billedet. Bl.a. derfor valgte vi at lave det
som en mosaik i revet papir af forskellig kvalitet.
Det er således påklistret ca. 70 000 brikker på
pladen.
Fredag den 6/6 var der så fernisering af alle de
børneproducerede billeder på biblioteket. Der
var festtaler, sang, frugt og ”champagne”. Det
var en hyggelig afslutning på et rigtig godt
projekt.
Her er det billede vi fik ”tildelt”:

Og det er vores ide til noget anderledes og
moderne, samt nogle billeder fra tilblivelsen:
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Her ser I de 6 andre nye Søndergaard-billeder:

Skrevet af Gry og Elisabeth
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Mejsen og musvitten

I april fik børnene prøvet at så solsikke, græskar
og squash i små bakker og krukker, de var alle
meget optagede af det. Vi har så her senere
plantet det hele ud i haven, hvor vi følger med i
hvor hurtigt det vokser. Børnene er også meget
glade for at vande planterne.

I påsken såede vi karse i små kasser med kaniner
på, som var tryk af børnenes hænder.
Vi malede fine andeæg, som kunne hænge i
loftet. Selv de mindste kunne male deres eget
æg, de blev rigtig flotte.
I haven har vi sat kartofler, som er vokset store
og fine. Vi har ikke prøvet at grave nogle op, men
det prøver vi engang her inden sommerferien.

Vi tændte bål i haven og lavede bålmad, alle var
meget optagede af det. De hjalp med at finde
nogle grene/pinde og senere var de meget
optagede af, hvad vi kom i panden, alle spiste
med velbehag deres mad under halvtaget. Vi var
rigtig glade for at vi kunne sidde der, for da maden
var færdig, regnede det meget.

En varm solskinsdag i april var vi inviteret ud for
at besøge Vitus, hvor vi skulle se mink og
minkhvalpe. Der var rigtig mange i mange
forskellige farver, ungerne var helt små og
næsten lyserøde.
I haven havde de kaniner og kaninunger i en stor
løbegård, her hyggede børnene sig. Der var også
en stor sandkasse med gynge, klatrestativ og
rutchebane, her legede de rigtig godt. Til frokost
tændte de op i grillen, og vi fik alle pølser og brød.
Vi sluttede dagen af med en is i haven. Det var
en rigtig god tur.
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I maj fik vi to hunkaniner med hver sit kuld unger,
børnene er helt vilde med dem. Skole- og
børnehavebørnene kommer også hver dag og vil
låne en lille kaninunge.
En dag blev vi alle til trolde med uglet hår og godt

beskidte. Vi gik alle en tur i skoven, hvor vi
kravlede i træer og legede i sand og jord under
et væltet træ, som næsten var en hule. Kl. 11.00
var vi alle blevet meget sultne og vi spiste vores
medbragte madpakker. Så gik turen hjem, for så
var alle trætte.

Vi har haft mange dage med sol og sommer. En
af dagene gik vi en tur til stranden, hvor vi
hyggede os med at gå med bare tæer i sand og
vand. Hjemme i Mejsens have har vi et bræt, hvor
vi øver os i at balancere med bare tæer, og
græsset er også sjovt at gå i.

Kryb og kravl har vi meget af i Mejsens have, vi
bruger meget tid på at se under vores træskiver
og sten, hvor vi finder bænkebidere, tusindben,
myrer, orm, skolopendere, snegle m.m.

Vi nyder alle den dejlige sommer og ønsker alle
en god sommerferie.

Jeanette Skov
Dagplejen
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En rigtig god dag med glade børn på Thylands Idrætsefterskole
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Bornholm 2014
I det kommende skoleår tager 5.-6.klasse til Bornholm. Her er en fortælling fra 2012, hvor en flok
elever også var af sted.

Med klassen til Bornholm
Af Mira Vistisen Nikolajsen

Søndag d. 2. september 2012
Det er søndag morgen, og mig og mor er på vej til Thisted Station. Da vi når frem til stationen, ser jeg at de
fleste fra min klasse allerede er kommet. Mens vi står og venter på toget, kommer de sidste fra klassen
dryssende. Endelig bliver klokken 07.00, og toget kommer.  Vi siger farvel til vores forældre og søskende. Da
jeg kommer ind i toget, sætter jeg mig på min plads med min aftalte rejsemakker.  Toget begynder ligeså
langsomt at køre, og vi kigger en sidste gang efter vores forældre. Hele togturen går med kortspil, og andet
hygge. Toget stopper ved Københavns H. Banegård, og der venter vi i 3 timer. Ventetiden går med at kigge i
butikker, og købe slik til resten af turen. Det næste tog, vi skal køre med, er lidt mere nedern end det første
tog. Det tager ca. 1 time, at køre til Ystad, i Sverige, hvor vi tager færgen til Bornholm. I Rønne venter vi på
Jens (ham der ejer det sted vi skal bo), som skal køre os til lejrskolen i Sandkås. Jens’ kone Jette, har lavet
pizza, eller ”italiensk biksemad” som Jens kalder det, da vi når frem.

Mandag d.3. september 2012
I dag skal vi ud at gå. Vi starter med at gå ned og spise
morgenmad i spisehuset. Det foregår sådan at der er
et tagselvbord, hvor der både er morgenmad, og mad
man kan smøre madpakke af. Da vi har spist og smurt
madpakker, går vi op i hytterne og pakker vores
rygsække, med det vi skal have med på turen. Vi går
over til Ditte og Niels Jørgens hytte (det er de lærere
vi har med), og får udleveret ”dagens penge”, som vi
hver og især har haft med hjemme fra. Derefter tager
vi ”Jens-bussen” til Hammers Hus. Det er mega fedt
at gå rundt i den gamle ruin, sammen med sine venner.
Efter et par timer ved Hammers Hus, er det tid til at gå
videre til Moseløkken, som er et stenhuggeri. Da vi
kommer derhen, hører vi lidt om hvordan de hugger i

sten, og om nogle ulykker der er sket en gang, men også om hvor meget de sten de hugger af, vejer. Det er alt
sammen meget spændende. Vi prøver alle sammen at bore huller i granitsten, og så bagefter lave dem til
brosten. Efter en god oplevelse ved Moselykken, går vi videre til Opalsøen. Det er en lang og hård tur, men
det er også hyggeligt. Opalsøen er rigtig flot, og
man kan se at den er meget dyb. Vi holder en
mindre pause dér, men begynder snart at vende
snuden hjem af igen. Da vi er tilbage efter
dagens gåtur, er det tid til at hoppe i poolen. Det
er vildt sjovt, og vi plasker rimelig meget. Jeg er
en af de første der går op af poolen, for det bliver
altså ret koldt i længden. Da de sidste er kommet
op af poolen, hygger vi os bare med hinanden.
Nogen er i hytterne, mens andre løber rundt og
leger udenfor. Ditte siger at der er aftensmad, og
det er godt, for vi er rimelig sultne.
Sengetids-reglen er sådan at man må være i de
andres hytter til kl. 21, og at man skal være i
seng kl. 22.
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Tirsdag d. 4. september 2012
Dagens udflugt er en bustur. Morgenen er lidt ligesom den foregående morgen. Måske med lidt ændringer,
men de er ikke værd at beskrive.
Først kører ”Jens-bussen” forbi Olsker rundkirke. Vi stiger ikke ud af bussen for vi skal hurtigt videre, men
det er alligevel fedt at se en rundkirke. Vi kan godt lige nå at se Rytterknægten. Det er et meget højt tårn. Jeg
tør ikke gå helt op i toppen, fordi jeg er lidt højdeskræk. Næste stop er Ekkodalen. Det er et virkelig fedt sted,
hvor der er meget ekko. Niller siger at vi skal råbe: ”Hva’ drikker Møller!?.. (... øller, øller, øller...) Da vi har
været ved Ekkodalen lidt tid, kører ”Jens-bussen”, os til Natur-Bornholm. Det er et museum om Bornholms
historie og natur. Vi bliver vist rundt af Jens Kofoed (jeg har set ham på TV), som viser os ”Skandinaviens
Ende”. Det er en klippe der, kort sagt, ligner en ende (numse). Efter rundvisningen, må vi gå frit rundt og se
resten af museet. Det er bare fedt, og jeg køber en pung, hvor der står Bornholm på. Det sidste vi skal inden
turen går hjemad, er at se Østerlars rundkirke. Østerlars er meget større og flottere end Olsker. Nu er det
hjemad-tid. Det er dejligt at komme hjem til vores hytter igen, selvom det ikke er en nær så hård tur som den
i går.

Onsdag d. 5. september 2012
I dag skal vi på gåtur. ”Jens-bussen” starter med at
køre os til Døndalen. Det er et rigtig flot vandfald
inde i en skov. Der er et væltet træ, der ligger tværs
over en lille kilde, så men kan gå over vandet. Det er
lidt eventyragtigt, dér i Døndalen. Efter Døndalen
går vi, ad en cykelsti, hen til Helligdomsklipperne.
På vejen derhen, kommer vi forbi Bornholms
Kunstmuseum. Der er også en kiosk, og et par af
drengene skal selvfølgelig have en is.
Helligdomsklipperne er meget flotte, og nogle af dem
er også meget høje. Jeg har været her en gang før, da
jeg var på Bornholm med familien. Den gang kom vi
bare sejlende, fra Gudhjem. Vi går hen ad en lang sti,
så vi kan se klipperne ordenligt. Vi er på vej mod

Gudhjem, hvor vi senere skal hentes af Jens. Det er en meget lang tur, med meget forskelligt terræn. Nogle
gange går vi på meget ”bakkede” stier, mens vi andre gange går i sand, på standen. Endelig når vi Gudhjem,
efter en hård gåtur. Vi får lov at købe ting i de mange sjove butikker. Man kan f.eks. købe en is til over 200
kroner. Jeg nøjes bare med at gå i euro-spar, for vores lager af sodavand er snart ved at slippe op. Efter
euro-spar, går jeg, sammen med nogle andre, hen til en karamel-butik. Det ser virkelig lækkert ud, men jeg
køber ikke noget. Det er ved at være tid til at tage hjem. ”Jens-bussen” kommer nu, og det er så dejligt at
komme ind og sidde ned, i bussen. Da vi kommer hjem, har vi godt nok fortjent en tur i poolen. Selvom det
er koldt, er det dejligt. Efter aftensmaden, har to af pigerne fra hytten, købt ind til nachos. Det er lækkert,
selvom nogle af dem blev lidt brændte.

Torsdag d. 6. september 2012
Det er den sidste dag, vi har her på Bornholm. Jeg
synes dagene er gået ret hurtigt, og det er træls vi
skal hjem i morgen. Men, på den anden side så er
jeg også begyndt at savne min familie, bare en lille
smule. I dag skal vi køre i bus, på den sydlige del
af Bornholm. Først spiser vi lige morgenmad, og
smører madpakker. Jens kører os til Svaneke. Det
er en ret hyggelig by, synes jeg. Der er mange
slikbutikker. Man kan både købe bolsjer, lakridser,
vingummier og chokolade. Jeg køber fem poser
bolsjer. En til hver, i min familie. Da vi har været
i Svaneke et stykke tid, kører vi videre til Jons
Kapel. Jeg ved ikke rigtigt hvorfor, det hedder Jons
Kapel, men det er vidst noget med en, der hedder
Jon.
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Det er et rimelig vildt sted, bølgerne er i hvert fald vilde. Der er en slags grotte, ind i en meget høj klippe. Da
vi skal videre, skal vi først lige op ad en lang trappe, der fører hen til P-pladsen. ”Jens-bussen” venter på os
dér.
Vi er på vej til Dueodde, som er en meget bred strand, med næsten helt hvidt sand. Da bussen standser ved
Dueodde, stiger vi ud. Der er en masse butikker, og det er altså ikke lige dét, jeg forbinder med en strand. Vi
går hen ad en sti, først igennem en slags skov, og senere i noget hvidt sand. Nu er vi her. Sandet er rigtig dejligt
at røre ved, og vi sidder længe i sandet og snakker, og spiser madpakker. Nu skal vi videre til Rokkestenen.
Da vi kommer derhen, viser det sig at den slet ikke kan rokke, men det er et fedt sted den ligger. Ude midt i
en skov. Vi skal lidt tidligere hjem til lejrskolen i dag, fordi vi skal pakke vores ting. Det har været en god
bustur vi var på i dag, for vi har fået set en masse ting. Os piger, går straks op og pakker alle vores ting, ned i
de madbragte tasker. Vi har lidt mere med hjem, end vi havde, da vi kom.

Fredag d. 7. september 2012
Kl. er 03.45, og Ditte banker på vores dør. ”Vågn op!” siger hun. Jeg er rimelig træt, men jeg gør som Ditte
siger, og står op og tager tøj på. Jeg har heldigvis pakket alle mine ting i går, så jeg ikke skal til at have travlt
nu. Vi går ned og spiser, meget tidlig morgenmad. Efter maden vinker vi farvel til stedet, og tager med
”Jens-bussen” til Rønne. Der går vi på færgen, med alt vores bagage. Før det, har vi selvfølgelig sagt farvel,
og tak for alle busturene, til Jens. Vi er blevet advaret om at der skulle være store bølger. Det er der også, for
da vi kommer ind på færgen, og den begynder at sejle, vipper den vildt meget. Jeg har det ret dårligt, og jeg
tør ikke kigge ud af vinduerne. Niller siger at, i det ene sekund ser man kun himlen, og i det andet, ser man
kun vandet. Turen er meget lang synes jeg, men måske har det og så noget at gøre med, at jeg sidder lige ved
siden af skraldespanden. Turen er endelig overstået, og vi er ankommet, til Ystad. Vi får udleveret vores
bagage, og begynder at gå hen mod busserne. Det varer ikke længe før vores bus begynder at rulle mod
København. Det er svært at beskrive hvor dejligt det er, bare at køre ligeså stille, derudaf. Jeg tror jeg har
sovet, for pludselig er vi bare ved Københavns H. Banegård. Vi venter tre timer, på et tog. Det er ret hyggeligt.
Da vores tog kommer, stiger vi ind, og nyder bare, at være sammen, med sine venner. Da vi når Struer, skal
vi skifte tog. Vi venter rimelig lang tid, og da toget endelig kommer, sætter jeg mig til at spille kort, med nogle
af de andre. Pludselig stopper toget, og vi er hjemme. Tiden er godt nok gået hurtigt. Min mor står og vinker
til mig. Jeg bliver glad, og finder ud af at jeg har savnet min familie.
Jeg synes det har været en kæmpestor oplevelse, at være på Bornholm, med klassen. Man lærer hinanden
meget bedre at kende.

Jeg elsker Bornholm!!
Alle fotos er taget af Mira Nikolajsen

Mira 5.-6. kl.
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Farvel til disse skønne elever

Vi skal i år sige farvel til denne flok elever som går ud af
Vejlernes Naturfriskole.

Vi ønsker jer alle god vind fremover.

Avisgruppen ønsker alle en rigtig god sommer



www.vejlernesnaturfriskole.dk


