
SKOLEAVISEN

Nyt fra bestyrelsen 
v/Lars Sjelborg 

 Så er sommeren for alvor ved at gå på hæld og 
vores skoles omgivelser skifter og forandrer 
udseende fra overfloden af grønt fra udearealerne 
til en mere nuancerede palet af efterårsfarver.

Skifte og forandring er nøgleordet for starten af 
dette skoleår. 

Med Lisbeth Frederiksens farvel og Vibekes 
tiltrædelse som konstitueret skoleleder blev der en 
forandring ved bestyrelsens møder og dette er 
heldigvis gået godt og samarbejdet fungerer godt.

Onsdag d. 1. august 2012 kom den største 
forandring… vores Skovbørnehave havde første 
arbejdsdag –Linda, Dinie og Simone havde et 
stort arbejde foran sig med at gøre klar til 
modtagelse af de første børn. Pædagogerne 
arbejdede om dagen og om aftenen trådte 
forældrene til og i løbet af 3 dage stod den 
midlertidige løsning klar. FANTASTISK. Mandag 
d. 6. august blev der så budt velkommen til de 
første 12 børn…. og de nyder udelivet.

Onsdag d. 12. september 2012 blev der så 
foretaget første spadestik til ”den rigtige” 
børnehave, som vi regner med står klar til 
årsskiftet.
I forbindelse med opstarten af skovbørnehave er 
der blevet tilkøbt et stykke jord imod Vallekilde. 
Vi har netop nedsat et udeområde-udvalg, der har 
en masse idéer med dette stykke jord. Vi glæder 
os meget til at se deres oplæg.

Det nye skoleår har også budt på et skifte i 
bestyrelsen, Pernille Bruun-Guassora har valgt at 
træde ud af bestyrelsen og ind er trådt Jesper 
Thorning Jensen. Vi ønsker at sige tak for et godt 
og konstruktivt samarbejde igennem årene til 
Pernille.

Vi har i bestyrelsen valgt at sætte sejl i 
forandringens vinde og vi glæder os til dette 
skoleår
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Nyt fra skolelederen

Kære skolekredsmedlemmer.
Så startede et helt nyt skoleår. På mange måder 
er meget nyt, og alligevel er meget stadig, som 
det altid har været. 
 Som ny skoleleder vil jeg gerne her i 
skoleavisen gerne have lov at sige pænt goddag 
til jer alle, og fortælle lidt om mig. Jeg hedder 
Vibeke Høy, bor i Jerslev Sj. med min familie, 
som udover mig selv tæller min mand Jim, og 
vores sønner Esben og Hjalte på henholdsvis 9 
og 2 år.
I 2005 blev jeg færdiguddannet fra Holbæk 
Seminarium som lærer og søgte herefter en 
stilling på VHF. Jeg er selv opvokset i 
friskoletraditionen og gik i skole på Tømmerup 
Fri-og efterskole, min ældste dreng går også på 
friskole og egentligt er vi i min familie vel bare 
bidt af friskoletraditionen. Jeg har undervist på 
VHF siden 2005, og seneste år primært i 
overbygningen.
For mig er det meget vigtigt, at vi skaber et 
fællesskab omkring skolen, at vi alle føler vi 
bidrager og trækker i en fælles retning, at vi kan 
stille krav til hinanden, og at vi tør forpligte 
hinanden på at skabe det bedste fundament for 
vores børn. At være en del af en friskole 
forpligter, men giver også en frihed til at gøre 
en forskel for børn. Det er for mig, det helt 
centrale i min dagligdag, at være med til at gøre 
en forskel for børn. Det fantastiske ved VHF er 
netop, at vi alle både børn, forældre, ansatte og 
skolekreds er enige om, at vi vil friskole, og vi 
vil hinanden. 
Som ny skoleleder er der mange ting at sætte 
sig ind i, mange regler og forskrifter at lære, og 
endnu flere tal at forholde sig til, men jeg synes 
bestemt også, det er en spændende opgave, som 
jeg hver dag ser frem til at opfylde.  Jeg er glad 
for at kunne være med til at sørge for at 
Vallekilde-Hørve Friskole stadig er den samme, 
men også udvikler sig, som resten af 
samfundet. Det kræver et stykke arbejde at 
overtage kontoret efter en leder, som har haft 

tjansen i næsten en menneskealder, men jeg er 
ikke bange for at tage fat og få det lært.
Dette skoleår blev tyvstartet en lille smule. Den 
6. august slog vi dørene op i vores nye 
skovbørnehave. 12 friske børn og tre 
pædagoger Linda, 
Dinie og Simone, 
som var helt klar til 
det med udeliv. 
Forinden havde 
forældre og børn 
brugt mange 
timer på 
opsætning af 
hegn, og 
klargøring af 
skurvognen. 
Et flot stykke 
arbejde, 
skurvognen 
blev klar, 
og den 
danner i 
øjeblikket rammen om 
hverdagen i Skovbørnehaven, som er 
udedørs, så meget det overhovedet kan lade sig 
gøre. I skrivende stund er gravearbejdet til den 
nye bygning netop gået i gang. 
Vi fejrede første spadestik onsdag d. 12. 
september 2012, med taler, sang og 
kagespisning. Samt selvfølgelig spadestik 
udført af vores herlige Skovbørnehavebørn og 
pædagoger. Vores nye bygning skal ligge på 
den anden side af læbæltet ved 
2007-bygningen. Her bliver der masser af plads 
til at udfolde alle vores 
skovbørnehavedrømmene. Det er fantastisk at 
møde om morgenen og blive hilst med et 
”Godmorgen” fra de søde skovtrolde ved 
bålpladsen i børnehaven. 
For at give mere plads omkring skolen er det 
lykkedes os at få lov til at købe et jordstykke 
ved siden af skovbørnehaven.
På skolen tæller vi i øjeblikket 175 elever. Vi 
har på skolen længe drøftet, hvordan vi kan 
organisere vores undervisning, så vi kan 
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arbejde på tværs af klasser, selvfølgelig for at 
styrke fællesskabet, men også for at udnytte de 
forskellige kompetencer, vi som personale 
besidder. Derfor blev vi før sommerferien enige 
om at prøve en ny gruppering. Der er stadig tre 
grupper, indskoling, mellemgruppe og 
overbygning. Disse tre store grupper er nu delt i 
mindre klassegruppe, således at bh.kl+1.kl 
arbejder sammen, 2.+3. kl., 4.+5.kl, 6.+7.kl og 
endelig 8.+9.kl. Det betyder at 7.klasse er 
rykket ned i mellemgruppen. Det går rigtig fint 
med de nye grupperinger, og vi oplever at 
børnene drager god nytte af hinanden på tværs 
af klassetrin, og at der sker i vekselvirkning i 
undervisningen.
På VHF har vi altid sat en ære i at undervise 
børnene i førstehjælp, og opdatere personalets 
kendskab til førstehjælp. Derfor gennemførte 
alle ansatte i foråret en hel dag med førstehjælp. 

Her fik vi også introduktion til hjerterstarteren. 
I august var vi så heldige at Rotery Svinninge 
donerede en hjertestarter til friskolen, som nu 
hænger i indgangspartiet, og er koblet op på 
hjertestarternetværket i Danmark.
I øjeblikket ser vi frem mod den næste store 
fest, som i år er blevet til en Halloweenfest, 
som løber af stablen d. 26.10.2012. 
Halloweenfesten erstatter vores tidligere 
høstfest, og overgår nu til forældre i 
overbygningen. Til gengæld overtager forældre 
fra indskolingen arbejdsdagen d. 08.06.2013. 
Vi er alle steder kommet rigtig godt fra start, og 
jeg ser med glæde frem mod skoleåret 
2012/2013, og også til at kunne fortælle jer alle 
mere i næste udgave af friskoleavisen.
Vibeke

STILE FRA 2.KL

2 kl har haft deres første ”stil ”for i 
efterårsferien. 
Opgaven lød på at skrive, om det de godt kunne 
lide/lide at lave i efterårferien.  

Den skulle skrives på computer og  måtte fylde 
mellem to linier og to sider.
Her er et par eksempler fra Asbjørn,  Frederik, 
Karen, Signe, Nikolaj og Jalte.

Asbjørn 2. klasse
 
Mandag den 15. Vi kørte  til Jyderop. Vi skulle 
købe en flyverdrakt. Jeg fik en blå og sort 
flyerdrakt. Da vi kom hjem skulle vi lege. 
Tirsdag den 16. Elena fik besø af Isabella fra 0. 
klasse. 
Onsdag den 17. Albert og Agnes. Vi legede og 
legede entil vi måtte spille compjyvder. 
Bagefter kørte vi i Tyseros og købte haloween 
tåj. 
Lørdag den 20 Elenas fødselsdag. Vi skulle på 
landrover tur.
Søndag den 21. Vi fik gæster til lagkage.

Asbjørn
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Agurker 
af Karen 2. kl.

Jeg elsker agurker fordi de kan spises og fordi 
de er lange og grønne og lækre. De har en 
daglig smag man kan bruge dem til mange ting. 
Nogen gange får jeg en hel agurk og jeg spiser 
den helle. 
Nor jeg er på ferie i bilen spiser jeg to agurker 
di smager godt. Lige nu spiser jeg en agurk den 
har 
en brun plet . Der er skildpadder der kan lide 
agurker det kan jeg godt forstå. Hvis jeg 
Kunne vælge mellem en agurk og en mandarin 
ville jeg vælge agurken den er den bedste.
Jeg syndes skralden er god og med indholdet 
bliver 
det endnu bedre. Agurken er en markelig 
grønsager
 Agurken den er bare daglig.

Vi fløj i fly.
Det var dalt at var i Tyrkiet jeg spise is og jeg 
badet.                                                                   
Vi var på et Tyrkisk marked jeg købt 
fodboldtrøjer .                                                          

FERIE 
Af Signe 2.kl

Jeg kan godt li at være på ferie. lige nu er vi i 
Norge
Det er fet. jeg kan også godt li at være sammen 
med mine venner.
Vi er med nogen venner i Norge De hedder 
Ditte , Alfred og Søren 
 På et år har vi været i mernge lande. vi har 
være i Spanien og Island Og Norge. jeg kan 
godt li at være på ferie fordi at man kan Være 
sammen med min famile og venner det er nåde 
af det beste.
 Jeg kan godt li at være sammen med mine 
venner  Fordi at så er mand altid tryg hos sine 
venner og så lerjer vi godt. Sammen. Det er 
MEGA fet synges jeg Jeg har glæmt at sie at
Jeg Ælsker at dekke sotervan jeg kan bedst li de 
røde sotervan den bosser i munden det er godt. I 
min fritid lerje jeg med mine Venner 

FODBOLD OG TYRKIET 
Af Frederik 2.kl

Jeg elsker at spille fodbold. Jeg spille på 
syvmands, vi har von alle vores kampe undtagen 
en der tabte vi fem to. Jeg var forsverspiller. 
Jeg har spille i fir år. Min ølis spille er Ronaldo 
han spille fra real madri  Vi tra  en gane  om uen 
det torsdag.
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FODBOLD

Fodbold handler om at vinde ved at score flest 
mål. Man er to hold på banen. Og der er 
forskellige hold for eksempel Real Madrid, 
Barcelona, Man. United, Arsenal og Man. City. 
Det er klubhold og der er spillere fra forskellige 
lande. Så er der hold som Danmark, Tyskland, 
Brasilien, Portugal og Spanien. Det er 
landshold hvor spillerne er fra det pågældende 
land. Min ynglings spiller er Ronaldo han 
kommer fra Portugal han spiller på det 
portugisiske landshold, men han spiller også for 
Real Madrid.    

Lavet af Nikolaj

 DET SJOVESTE I FERIEN
Af Jalte 2.kl 

I ferien kan man mange ting. For eksempel 
være sammen med venner eller sin familie, lave 
sport og alt muligt andet.      
Jeg synes nok at det er sjovest at være sammen 
med familien. Det er fordi at vi hygger os altid, 
med at snakke, spille fodbold, Wii, computer, 
Planstation eller se fjernsyn.   

Men det er altid dejligt at være sammen med 
venner, og spille spil eller nogle andre ting. Jeg 
syntes at det er sjovt at lege med 
legekammerrater, fordi at man hygger sig med 
dem, det gør jeg i hvert fald.  
 Men når jeg ikke er sammen med familien eller 
venner så er det sjovt at lege med sine 
søskende, fordi at vi finder altid på nogle ting at 
lave, så det er godt.      
Når vi er sammen med familien er vi altid ude 
og lave nogle aktiviteter inden at vi går ind, det 
er sjovt, rigtig sjovt.     
     
Jeg kan godt lide at i efterårsferien kan man 
dække hinanden til med blade, det er sjovt, det 
gør vi tit. I ferien passer vi også nogle gang min 
morfars hund, den hedder Julle. Jeg elsker dyr 

så det er dejligt. Mig og mine søskende kan 
godt lide at spille Wii, computer eller se 
fjernsyn.               

I ferien er vi tit ude og gå turer med vennerne 
eller familien, vi går lange ture nogle gang, 
ellers går vi korte ture, det er sjovt og hyggeligt 
begge dele. Vi går nogle gange til Vejrhøj, det 
er også hyggeligt og sjovt. Der er to stier til 
Vejrhøj, de er begge to sjove og hyggelige. 
 Jeg elsker også at skrive stil i ferien, fordi det 
er hyggeligt at skrive stil, så der for gør jeg det. 
Jeg skriver mest stil på computeren, men jeg 
bliver nogle gange nød til at skrive stil i hånden 
fordi at mine store søskende bruger 
computerne, det er irriterende. Men når jeg kan 
skrive stil på computeren så gør jeg det. I ferien 
skriver jeg meget stil og spiller computer, det 
elsker jeg. Når jeg ikke laver de to ting er jeg 
ude i haven og lege eller spise.   
I ferien spiller jeg meget fodbold og håndbold, 
med min storesøster Eja. Hun kan også godt 
lide at lave sport ligesom mig, det kan jeg rigtig 
godt lide. Vi finder også mange kastanjer og 
laver kastanje mænd, det kan vi rigtig godt lide, 
bagefter fletter vi dem og hænger dem op på 
vægen.   
Når vi passer hund leger vi med den ude i 
haven, det kan den rigtig godt lide.         
I ferien er jeg også ude at cykle, jeg syntes at 
det er sjovt at cykle på grusvej, vi har en lige 
ved siden af vores hus, vi må gerne cykle på 
den, det har vi fået lov til. Når jeg har 
legekammerrater cykler vi på den, det er rigtig 
sjovt at cykle om kap på den, med 
legekammerrater eller familien.  
Vi skal hver ferie ned til min farmor undtagen 
vinter ferien. Vi kører på rulleskøjter og 
løbehjul, leger på en mega fed legeplads, det er 
fordi at der er så mange ting på den, der er en 
stor, mega stor hval, et stort skib, et lille skib, 
og alle mulige andre sjove legeplads ting. Når 
vi er nede og lege på den hygger vi os altid, det 
er fordi, at der er så mange sjove ting at lave på 
den. For eksempel kan man kravle op i masten, 
kravle ud af hvalens springvand og rutsche ned 
af hvalens ryg. Der er også en bane hvor det 
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Teatergruppen Bartida kom forbi…

gælder om at trække hinanden frem og tilbage. 
Så er der en hejse bane, hvor det gælder om at 
der er en der står ved bunden af hejsen imedens 
at den anden står oppe i et tåren, der er ved 
hejsen og læsser sand af. Så er der ikke flere 
ting på lege pladsen, der er i det hele en hval, et  
stort skib, et lille skib, en trække bane, og en 
hejs.          
 I ferien er det også sjovt at være på storbys tur, 
fordi at det er hyggeligt at gå rundt i byen for 
det meste med familien eller få gange med 
venner. Det er også sjovt at være i biografen 
med familien eller venner, vi hygger os med at 
se en god film, der er nogle rigtig gode 
skuespiller med i. Vi er tit i biografen ved min 
farmor, den hedder kino ,kino ligger i Ringsted, 
i kino kommer der mange familiefilm, alle 
sammen er gode, det syndes jeg vart fald, der 
kommer for eksempel far til fire og alle mulige 
andre gode familiefilm. Derfor kan jeg rigtig 
godt lide kino, jeg synes at kino er verdens 
beste biograf.
 I ferien kan jeg godt lide at være ude på en 
rejse til andre lande, det er nemlig sjovt at 
opleve noget andet i et andet land fordi, at jeg 
godt kan lide at opleve alt muligt.          
Jeg kan også godt lide at komme ind og se 
håndbold eller fodbold kampe.          
 I ferien er det også sjovt og hyggeligt at kører 
brænde ind, det er fordi at man hygger sig med 
at læsse det på trillebøren, så skal man køre det 
til et brændeskur og så skal m læsse det af og 
stabel det i stakker.     
Nå vi er ude er det sjovt at køre hinanden i 
trillebøre med tæpper på, det er sjovt at vælte 
for man slår sig ikke, når man lander på det 
bløde tæppe.          
 I ferien kan man også læse eller skrive rigtig 
meget, man kan læse eller skrive flere kapitler 
eller måske endda flere bøger. Det er sjovt at 
læsse og skrive, der er nogle gange hvor hånden 
ikke følge med, det er lidt irriterende men det er 
godt at skrive og læse der ude af. Det er et godt 
råd til alle.              

I ferien er det også sjovt at være ude og sejle 
med sin familie eller venner, min farbror har en 
laserjolle, det er en lille båd med kun et sejl. 
Min farbror har den i gul og den er god og sej, 
rigtig god endda, det er sjovt at sejle ude i havet 
med min far eller min
farbror , min farbror har en dreng der er tre år 
ældre end mig, det er sjovt at se min farbror 
sejle, han er rigtig god til det fordi at han kan 
styre den så godt. Min far er god til at dreje den 
i skarpe sving, den står hjem hos min farmor.
Når nu at vi er hjemme hos min farmor, kan jeg 
godt lide at køre langt på rulleskøjter eller 
løbejul, det kan mine søskende også. Vi syntes 
at det er sjovt at køre nye veje og huske dem og 
køre dem flere gange, når der ikke er flere veje 
vi må køre, køre vi dem igen. Når vi er i andre 
lande køre vi rundt en dag og ser på storbyer.
Når vi laver familieaftener er vi sent oppe, det 
er hyggeligt... Det er hyggeligt at se film om 
aften, vi har et stort lærred hvor at vi spiller wii 
og ser film på. Der er rigtig hyggeligt, en sen 
aften sider vi og ser en god familiefilm.   
     
Det er sjov at læse bøger og skrive stil, men 
man behøves ikke og gøre det hele tiden. Så når 
jeg ikke gør det, er jeg ude i haven og lege eller 
arbejder, det er sjove ting vi arbejder med, som 
for eksempel at køre brænde og stable det i 
lange stabler, så vi kan hente det når vi skal 
bruge det til at tene op i brændeovne. Det gør vi 
tit om vinteren, det er hyggeligt og have 
levende lys i brændeovne, det er en hyggelig 
lyd, der kommer fra knasterne.
Der er mange andre ting at skrive om, men det 
gør jeg ikke historie er der med

slut!
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Sammen med Mette Gundersen har 5 
kl valgt at skrive kort om den sidste 
teatertur på Hørve skole og sammen 
med bh.kl synspunkter omkring det at 
have makkerklasser. 

5.kl er makkerklasse og bh.kl’en er 
makkerklasser

Hermed:

Teatergruppen Bartida kom forbi…
 
Sammen med Hørve skole så vi stykket 
Ouverture
Teatret var udenfor fordi det var så godt vejr. 
Mange syndes det var sjovt da to af 
skuespillerne blev fulde. Mange af de små børn 
kunne ikke forstå det for det var engelsk. De 
spillede god musik for de var også musikere.
André og Oliver 5. Klasse

MAKKER KLASSER PÅ VHF
Det er godt at have makkerklasse man kan 
møde nogen små born Intetyv
Jens ved ikke om han synes at man skule 
have sine makker klasser mere
Mads og isabella og matilde ville gane 
have sine markker ud og rejse til Cybon 
og Italien og grancanaria.
So
3 ud af 4 vil ganna ud og rejse.
4/4 born synes at daras makker er søde
4/4 born vil gerne være meget mere 
sammen med sine makkere fx at komme 
på skovture,stranden og kampen slut.
Lavet af Simon Schiøtte, Andreas 
Thorning Jensen, Jens dam, Isabella 
nagstrup, Mads jacobsen og Mathilde 
skov-lindquist.

6.kl.

FAGDAG – NATUR OG TEKNIK PÅ 
LAMMEFJORDEN
Friskolens mellemgruppe, vil gerne bidrage til 
skoleavisen med små ”indslag” fra vores 
cykeltur til Lammefjorden.
Skolen havde natur fagdag, og Chennys hold 
cyklede fra skolen og til Fårevejle i en lang 
kortege. Vi kørte ad Kanalvejen, så vi kunne 
nyde turen uden alt for meget trafik. 
Da vi kom til Slotsgården, der ligger lige før 
Fårevejle stationsby, kom Arne Andersen fra 
Fjordgården og fortalte. Han ved alt om 
Lammefjorden. 
Amalie og Sofie fra 7. klasse har skrevet 
følgende:

Det der overraskede os mest var, at jorden 
gyngede så MEGET, når man hoppede på den. 
Historien om Loch nes uhyret var rigtig 
spændende, for det er faktisk 
Lammefjordsuhyret. Efter spisningen af vores 
madpakker var der æblekrig, og det var det 
sjoveste, for man vidste ikke, hvornår man fik 
et æble i hovedet. Det var spændende at høre 
om Lammefjorden, og sjovt at tænke ppå, at der 
engang har været vand. Det var Arne Andersen 
der fortalte om det. Cykelturen var fin, men det 
var dejligt at komme hjem til skolen igen.

Laura P og Lea fra 6. kl. skrev:
Hvordan Lammefjorden fik sit navn? I gamle 
dage, da vikingerne levede, var der en 
vikingelejr som skulle på togt. Der var en hund 
som hed Sok, fordi den elskede sokker. En af 
vikingerne skulle passe på dyrene, mens de 
andre var på togt, men en dag havde vikingerne 
drukket for meget, og lå og sov. Tæt på det sted, 
hvor de havde slået sig ned, lå en landsby. Folk 
fra landsbyen tænkte, at når vikingerne 
vågnede, ville de komme og plyndre deres 
landsby, så de ville hugge hovedet af vikingerne 
før de vågnede. En der var en viking der ikke 
havde drukket, og det var ham der passede 
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dyrene og Sok. Han så landsbyens fol komme 
og han advarede dem. Som belønning måtte han 
få lige hvad han ville, og han valgte en lille ø på 
Lammefjorden, hvor han kunne bo sammen 
med alle dyrene. Hver gang vikingerne skulle 
på togt hentede de lam som de kunne spise.

Joakim og Marcus fra 7. klasse skrev:
Vi startede med at mødes på skolen til 
morgensang som viplejer. Efter morgensang gik 
vi op i 6. klasse, for at aftale hvilken vej vi 
skulle køre. Efter det mødtes vi på P pladsen, 
og så cyklede vi til Super best, forbi kirken og 
ad kanalvejen. På vejen til åen, væltede 
Josefine, og hun fik en grim hudafskrabning. 
Det meste af turen cyklede vi sammen. Joakim 
havde lovet at holde styr på bagtroppen. Da vi 
nåede derned hvor vi skulle, oplevede vi, at 
jorden gyngede. Turen hjem gik meget 
langsomt  fordi  Chenny, vores lærer, cyklede 
forrest det meste af turenü

Liva fra 7. og Laura J fra 6. klasse skrev:
Det startede med at fromme fru Inger ville 
bygge en kirke i Fårevejle. Men to trolde i 
nærheden, ville ikke have, at kirken blev 
bygget, så lige så hurtigt, at fru Inger fik den 
bygget, rev troldende den ned. Så gik fru Inger 
til en ekspert, som fortalte hende, at hun skulle 
få fat i to tyre, der var født nytårsaften klokken 
12. 
Tyrene skulle begge komme med en kirkedør 
på ryggen, og der hvor de lagde sig til at hvile, 
skulle kirken ligge. Der blev kirken så bygget, 
og troldene blev væk.

David fra 6. og Mads fra 5. klasse skrev:
Vi legede æblekrig efter vi havde spist. Vi tog 
nogle æbler fra nogle træer i et læhegn, og så 
kastede vi dem på hinanden. Marken var lige 
høstet, så vi kunne være over det hele. Marcus 
ramte Nicolai mellem benene. 
Vi har været ved Lammefjorden, og der var et 
sjovt sted, hvor man kunne hoppe, og så kunne 
man mærke det (at jorden gyngede)

SKØNNE OPLEVELSER  
Røsnæs – overbygningens 
lejrtur
AF Marie Louise 8.kl

Vi ankommer til den smukke spids, Røsnæs. 
Hvilket syn at se både lille uskyldige Fyn, 
fredlige Samsø og det mørke Jylland, med ét 
enkelt blik ud over det skinnende hav, hvor 
andre af de danske øer sikkert titter frem.
Teltene blev stillet op, med god omtanke for, 
hvor pladsen var bedst. Det var mere eller 
mindre en lille form for festival. Campskilte og 
bannere var slået op ved hvert enkelt telt, og 
musikken spillede sine toner fra smilende 
Karolines guitar, omhandlende hvorvidt man 
skulle gå en kilomet eller gøre sit ´job´ i 
skoven, når man virkelig skulle! (Sød sang 
Karoline) Pigerne lå i bikinierne og slikkede 
solen til sig, mens drengene sluttede sig mere 
og mere til. Humøret var højt, og smilene 
skinnede sig i solens lys.
I de 26 grader, som det dejlige vejr var, 
besluttede store Stefan sig for, med våddragten 
på, at vi gik ned til den kølige østside og tog en 
dukkert. Hvilke store saftige bølger der mødte 
os der. Ti efter ti sprang vi ud i det brusende 
vand, dog med forsigtigheden ved tanken om 
det klæbrige tang, de kriblende krabber og de 
glatte sten under fødderne.
Det var ellers bare ren hygge omkring 
trangiasættene. Alt lige fra krydderboller med 
Nutella, til stegt flæsk med persillesovs blev 
nydt den dag.
"Så er klokken otte", lyder det fra Stefans 
morgenrøst. "Så er der morgenbadning". Stefan 
venter lidt, i håb om at vi unge mennesker 
springer ud af de dejlige soveposer og står klar 
parat med håndklædet i hånden. "Meeen så let 
får du os ikke op kære Stefan".
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Klokken blev 13, nogle gik til stranden for at se 
fangsten fra de net, som blev sat ud yesterday, 
mens den anden flok vandrede ud til fyret, for 
at få det fulde blik af skønheden selv, fra 
selveste fyrtårnet på Røsnæs.
Er du sindsyg en fangst der var blevet fisket 
ind! Den ene torsk efter den anden væltede ud 
af nettene, tusinde af krabber, ål, store skrubber 
og andre små søde fisk. Stefan og Søren viste 
os ellers, hvordan man tog grebet om gutterne 
og gutinderne, og karatehug blev der ellers 
brugt på de kære krabber. Sikke en fangst!
Efterhånden som regnen tog lidt over, samlede 
vi os i teltene og kastede lidt med 
kammejunkere og den slags (I husker det vel), 
hvor efter vi måtte snige os ud og begynde på 
den store fælles buffet, som skulle mætte vores 
uskyldige maver.
Hvad kan jeg sige? En dejlig HEL lejrskole 
med lidt af det hele. Men bedst af alt, skønne 
oplevelser!

SKRIVEPROCESSER
9. klasse har haft et kort forløb om 
skriveprocessen. Undervejs 
arbejdede vi med sproglige 
virkemidler, og børnene hurtigskrev 
små tekster, hvor de arbejdede med 
teknikkerne. Det kom der flere gode 
tekster ud af – her er en af dem :                                  

Fodbold
Jeg har i ni år gået til fodbold. Lige nu spiller 
jeg dog ikke, hvilket nærmest er som at være 
hjemløs. Fodbolddrengen uden et hold -  men er 
det det jeg vil? At høre dommerens 
ubarmhjertige fløjte sprænge huller i luften, 
løbe som livet afhang af det, og ofre mig selv 
for mit hold hver weekend? At stå op om 
morgenen efter en fest, man blev til for længe, 
for at skynde sig ud til spejlet og få at vide, at 

man ligner et lig, pakke sine sportssager med 
lynets hast – husk håndklædet! Husk skinner! 
Husk skiundertrøje! - hvis altså vejret er koldt. 
At spille fodbold i regn og kulde er til tider 
værre end at spise søm, læderbolden skærer vej 
igennem luften på aggressiv vis, for så at 
kramme ens lår, der bliver efterladt sviende i 
den bidende kulde, og med et blinkende rødt 
aftryk. Regn er noget lidt andet, mudder til 
knæene, og en glat bane, der bliver flået af de 
mange fodboldskos upåvirkede utal af knopper. 
Efter kampene er jeg trættere end et dovendyr, 
der ikke har sovet i en uge, men også – og for 
det meste – meget tilfreds med min præstation. 
”Godt spillet!”, ”godt spillet!” efterfulgt af 
klap på skulderen og endnu et ”godt spillet”. 
Lige inden jeg vender mig for at tage min 
autoritet af – eller i hvert fald anføre båndet.

Simon Brandt, sep. 2012

DET RUSTNE SØM
Overbygningen kickstartede skoleåret med 
brainstorming over det væld af skrivegenrer, 
der findes. Dernæst blev de introduceret til 
et rustent søm – og opgaven lød derefter: 
Skriv en stil, hvor det rustne søm indgår, du 
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bestemmer selv genren, men det skal 
tydeliggøres, hvilken genre, der er tale om. Det 
resulterede i krimier, en børnebog, en artikel 
og mange andre. Her kan I læse Freja og 
Mathildes stile, som er hhv. en gyser og en 
novelle. God fornøjelse…  

Isabel 

EFTER SOLNEDGANG
Gys af Freja Lykke Groth

Vinden susede stille i træerne, der svajede blidt 
frem og tilbage. Kun få stjerner var synlige, på 
den mørkeblå nattehimmel, og i det fjerne 
kunne de høre uglen tude. De var omsluttet af 
træer, buske og buskadser, men de var her alle 
fordi de havde lyst. Kun spinkle Sally havde 
haft hjemve, men det var hurtigt gået over, så 
nu lå de alle i deres soveposer, og lyttede til 
ildens knitren fra bålet. Maria lukkede langsomt 
øjnene i, og fokuserede på lydene fra skoven. 
En masse lyde, som hverken Maria eller nogen 
af de andre havde hørt før, kun Sune som boede 
i provinsen. De andre kom fra Århus, og kun få 
af dem havde været i fjeldet. Men de havde alle 
fem haft lyst, så de mødtes, og kontaktede 
Anders, der var en svensk guide. Han havde 
vist dem rundt i det svenske fjeld i to dage nu, 
og de var alle blevet glade for, at de havde valgt 
netop ham. Specielt Helga, der ifølge Mathias, 
havde et godt øje til Anders, men det benægtede 
hun, selvom de andre måtte give Mathias ret. 

Maria åbnede igen øjnene, og kiggede ind i den 
levende ild. Flammerne fik langsomt fat i en 
brændeknude, og overtog den, så den blev 
rødglødende. De andre sov tungt, der lød i hvert 
fald små grynt, og en smule snorkelyde fra de 
mørklagte soveposer. Hun rejste sig stille op, 
for at liste ud i den mørke skov. Anders havde 
sagt til dem, at de ikke måtte begå sig i skoven 
efter solnedgang, men Maria ville gerne se 
natuglen, hun kunne høre tude. Små kviste og 

visne blade knasede under vægten af hende, og 
i frygt for at vække de andre begyndte hun at 
småløbe længere ind i skoven. Skoven blev 
langsomt tættere, og lyden af uglens tuden, blev 
kraftigere og kraftigere. Hun stoppede ved 
siden af et stort elmetræ, da det var her sangen 
lød stærkest. Hun lagde sit hoved en smule 
bagover, og studerede nøje fuglen, der sad så 
majestætisk på de øverste grene, mens hun 
kørte en hånd gennem sit mørke hår. Hendes 
pandehår faldt tykt ned foran hendes 
karamelbrune øjne, da hun tungt lænede sig op 
af træets stamme, og fiskede den firkantede 
pakke op fra den skjulte inderlomme. Maria 
havde lovet ikke at tage dem med, men hun 
kunne ikke dy sig, da de lå foran hende på 
skrivebordet ved siden af sengen. Anders, eller 
de andre, vidste ingenting om cigaretterne, og 
det var hun fast besluttet på, at de absolut heller 
ikke skulle! Et svagt skrig undslap hendes 
spændte læber, da hun knipsede flammen i gang 
på lighteren, og en skikkelse stod foran hende. 
Kun omridset var synligt, men hun kunne dog 
svagt antyde et par glinsende mørke øjne, kigge 
i retning af hende. Forskrækket hoppede hun 
flere skridt væk fra skikkelsen, men stødte ind i 
en falden gren, der fangede hendes fødder. 
Tumlende faldt hun bagover, og landede tungt 
på den fugtige og mosbeklædte skovbund. Hun 
slukkede hurtigt cigaretten, i frygt for den 
kunne afsløre hendes ”skjulested”, for 
skikkelsen tilhørte ikke nogen fra lejren. Det 
kunne Maria tydeligt se på det halvlange hår, og 
den kraftige krop. Men skikkelsen var hverken 
til at høre, eller at se. Den var som sunket i 
jorden, hvilket fik det til at løbe koldt ned af 
ryggen på Maria. Normalt blev Maria ikke 
bange, men det var noget andet nu. Alt i skoven 
var fremmed, og hun kendte ikke nogen af de 
fem andre der var med på turen. En pind stak 
op fra jorden, og gnavede sig noget så 
forfærdeligt ind i hendes ryg, så med en let 
bevægelse lirkede hun hånden ind imellem 
hende selv, og skovbunden. Men det var ikke en 
pind der havde prikket hende. Undrende tændte 
hun lighteren igen, denne gang med en lavere 
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flamme, og studerede nøje det lille stykke metal 
hun holdt mellem sine rystende fingre. Den lille 
splint måtte være flere årtier gammelt. En knop 
i den ene ende, afslørede at det sandsynligvis 
havde været et søm, inden rusten havde 
bemandet metallet, som nu kunne ligne en gren.

Hun havde puttet sømmet i lommen, uden rigtig 
at vide hvorfor, og havde derefter lagt sig til at 
sove. Dog havde hun haft svært ved det, da 
tanken om skikkelsen i skoven kredsede rundt i 
hende. Anders havde fortalt, at det her var 
ødemarken, og at der ikke boede nogen 
mennesker, og at det var så sandt som amen i 
kirken, men hun kunne ikke tænke på andet. 
Maria prøvede forgæves at banke billedet ud af 
hovedet, men hver gang hun lukkede øjnene, 
selv det mindste sekund, lynede det glinsende 
blik for hende. Irriteret smed hun sit opløste 
pulvermad i fedtranden, som efterhånden 
trængte til at blive dækket til. ”Hård nat?” 
mumlede Mathias spørgende, og satte sig på en 
stub ved siden af Maria. Hun nikkede svagt, og 
overvejede kort om hun skulle fortælle Mathias 
om skikkelsen i skoven. Men så ville han 
spørge hende om, hvad hun lavede i skoven 
efter solnedgang, og det skulle Maria ikke til at 
forklare. I stedet sendte hun Mathias et lille 
smil, som han gengældte med et venligt blik. 
Mathias var den sødeste af de to drenge, syntes 
hun. Hun havde snakket med ham nogen gange, 
og han var flink, hvorimod Sune var højrøvet 
og til tider arrogant. Med et højt suk, rejste hun 
sig, og gik hen til taget, der egentlig ikke var et 
tag, men bare var en presenning spændt ud over 
fire træer. Anders havde sagt, at det var det 
nemmeste at lave, og at det holdt hvis det blev 
regnvejr, så de havde alle hjulpet med at sætte 
den op. ”Hvad lavede du i skoven i nat?” 
hviskede Sally med sin blide stemme. Maria 
snurrede hurtigt rundt, og så på Sally med sine 
øjne, som hun havde malet sorte ved hjælp af 
eyeliner og mascara. Maria sendte hende et 
hårdt blik, og selvom de var lige høje, kunne 
man tydeligt se, at Sally lod sig krybe en smule 
sammen. Hun kiggede undskyldende op på 

Maria, og en lille tot af hendes platinblonde hår, 
røg ned foran hendes øjne. Maria løsnede en 
smule op, og besluttede sig for at vise Sally 
stedet, hvor hun havde set skikkelsen. Hun var 
sikker på, at Sally var til at stole på, og desuden 
var hun ved at gå amok, over at skulle holde det 
for sig selv. ”Kom med” befalede hun Sally, og 
gjorde et kast med hånden i retning af natuglens 
træ. 

De to piger vandrede gennem skoven, og Maria 
syntes at det var længere nu, end der havde 
været i nat. Men alligevel besluttede hun sig for 
ikke at stoppe, så hun fortsatte selvom hun ikke 
vidste hvor de var. Hun kunne genkende en lille 
lysning, derefter et højt træ, og til sidst den 
rislende kilde, der flød gennem skoven og endte 
tæt ved deres lejr. Nu vidste hun at de var tæt 
på, og hun kunne mærke nervøsiteten brede sig, 
som en kold strøm løbe gennem hendes krop. 
Sally gav hende et nervøst blik engang imellem, 
men hun holdt sine små lyse læber, limet 
sammen, som det at åbne dem ville være 
selvmord. De to var nu kommet til stedet hvor 
uglen havde siddet, og hvor Maria havde set 
skikkelsen side. ”Jeg ville høre uglen,” startede 
Maria, og pegede med en stiv pegefinger mod 
de øverste grene i elmetræet. ”Men der var ikke 
kun en ugle. Vi er ikke alene i skoven Sally, der 
er andre herinde” fortsatte Maria panikslagen, 
og greb hårdt fat i Sallys skuldre, mens billedet 
fra i går, igen blev malet for hendes indre blik. 
Sally stod og kiggede spørgende på hende, med 
et blik der ikke var til at tyde. Om Sally vidste 
hvad hun mente, var ikke til at fortælle, men 
Maria var fast besluttet på at finde ud af hvem 
der havde stået i skoven, ved siden af natuglens 
træ. ”Hvad snakker du om?” fik Sally 
fremstammet, mens hun lod sig dumpe ned, på 
den kolde skovbund. Hun sendte Maria et 
undrende blik, og klappede blidt på jorden ved 
siden af hende, som tegn til Maria skulle sætte 
sig. Hun satte sig med et højt suk, hvorefter hun 
begyndte at forklare Sally hvad hun havde set. 
Sally havde siddet med åben mund, uden at sige 
et ord, under hele Marias forklaring. ”Tror du 
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ærlig talt der er nogen derude?” mumlede hun 
nervøst, og spejdede mellem de tæt plantede 
træer. ”Jeg siger dig jo, jeg så ham selv” 
konstaterede Maria, og sukkede opgivende med 
skuldrene. Man kunne tydeligt se, at Sally ikke 
var tryg ved nyheden om skikkelsen i skoven. 
Hun foreslog at de skulle fortælle det til de 
andre, men Maria afslog hurtigt hendes forslag, 
og forklarede Sally at de skulle holde det for 
dem selv. Maria ville selv finde skikkelsen, og 
spørge hvem han var, og det var uden hjælp fra 
en gruppe teenagere, der knap nok kunne kende 
forskel på grantræ og fyrretræ. Selv Maria som 
var vokset op i storbyen selv, kunne kende 
forskel på de to træer. Sally havde tøvende sagt 
ja, og lovet at hjælpe Maria, selvom hun meget 
nemt blev bange. 

Sally og Maria var de sidste til at gå i seng, og 
det havde de aftalt med vilje, for i nat ville de 
finde manden bag skikkelsen. Sally havde 
pakket lidt proviant, i tilfælde af at de skulle 
fare vild, og havde proppet det hele i en rygsæk 
hun svingede på ryggen. Maria havde vendt en 
smule øjne af hende, men havde alligevel givet 
Sally lov til at tage tingene med på turen, da 
Sally var god til at klynke over små ting. De to 
piger fulgte stien, de selv havde trampet om 
eftermiddagen, og lidt tid efter kom de til den 
rislende kilde. Maria bed sig i læben, da 
natuglen begyndte på sin hylen, og de langsomt 
nærmede sig træet, hvor den sad. ”Det var her 
det skete” sagde hun svagt, og stoppede brat op 
foran træets stamme. Hun tænkte tilbage på 
aftenen inden, hvordan hun havde lænet sig op 
af træet, og langsomt tændt lighteren. Hvis hun 
gjorde nøjagtig det samme, ville skikkelsen 
mon så komme igen? Maria puffede Sally lidt 
væk, og gjorde tegn til at hun skulle blive der, 
mens hun selv begyndte gårsdagens bevægelser 
igen. Først fiskede hun den lille pakke op fra 
inderlommen, og tog lighteren op fra pakken. 
Hun ville ikke ryge foran Sally, da hun godt var 
klar over at Sally ikke var glad for røg, så hun 
nøjes bare med at lade som om. Maria lukkede 
langsomt øjnene i, og knipsede med 

tommelfingeren mod hjulet, for at få en flamme 
tændt. I andet forsøg fik hun flammen tændt, 
men der var ikke nogen skikkelse. Maria 
kiggede hen på Sally, der stod i sin silkebløde 
kjole, og trippede for at holde varmen. ”Kom 
nu” hviskede hun for sig selv, inden hun lod sig 
falde tungt ned af træets stamme. En sidste 
gang ville hun prøve at tænde lighteren, i håb 
om skikkelsen ville befinde sig overfor hende, 
ligesom aftenen før. Hun lukkede langsomt 
øjnene igen, og tog lighteren op i hovedhøjde, 
hvor hun med en let bevægelse fik tændt 
flammen. Den flakkede lidt i den lune 
sommerbrise, men det var ikke det der fangede 
Marias opmærksomhed. De glinsende øjne 
gloede olmt på Maria, og sendte 
kuldegysninger rundt i hendes krop. Hvis 
lighteren gik ud nu, ville alt håb være ude, og 
de kunne droppe det hele. ”Hvem… Hvem er 
du?” stammede Maria nervøst, og kneb øjnene 
en smule sammen i skæret fra den brændende 
lighter. Manden trådte et skridt frem mod 
hende, og afslørede hans kridhvide -næsten 
gennemsigtige hud, beklædt med en tyndslidt 
T-shirt og et par hullede shorts. Maria pressede 
sig selv lidt mere op af træet, og famlede panisk 
efter Sallys hånd, der burde befinde sig bag 
træets stamme, men hun kunne ikke finde 
nogen. Manden svarede ikke Maria, men gik 
med langsomme skridt bagud, og forlod 
langsomt lyset fra den brændende lighter. Maria 
stod som frosset til træet, og stirrede skræmt i 
mørket. ”Sally?” peb hun, og prøvede at tage 
sig sammen til at dreje sig, og finde hende. 
Sally svarede ikke, og den kolde paniske 
fornemmelse bredte sig hos Maria, så hun 
kunne mærke det helt ud i fingerspidserne. Hun 
vendte sig langsomt om, med tårefyldte øjne, 
for at få øje på Sally, men synet der mødte 
hende, var ikke det hun havde håbet. Sallys 
krop lå livløs på skovbunden, med hovedet 
drejet i en helt forkert vinkel, og hendes lille 
mund, stående en anelse åben. Et chokeret støn 
undslap hendes mund, mens tårerne banede sig 
vej af hendes kinder. 
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Aldrig havde Maria løbet så stærkt, og aldrig 
havde hun været så rædselsslagen. Skovens 
træer fløj forbi hende, og flere gange var hun 
ved at snuble, men hver gang kom hun på 
benene, i ren og skær rædsel. Maria løb ikke 
tilbage til lejren, hun vidste egentlig ikke hvor 
hun løb hen. Hun løb så hurtigt hendes ben 
kunne bære hende, indtil en skikkelse stod 
foran hende, og blokerede vejen. Skikkelsen 
havde en tot platinblond hår i hånden, og stod 
med et glubsk smil på læben. 

NOVELLE 
DEN SIDSTE SANG
Af Matilde Winther 9.kl
Prolog
Jeg husker hver solnedgang, jeg husker hver 
sang du sang, at vi aldrig skulle sige farvel. Sig 
mig hvordan jeg kommer tilbage, tilbage til de 
sommerdage… med dig.  
Jeg kan ikke forstå du forlader mig, og jeg ved 
ikke hvad jeg skal gøre. Men en dag kommer 
jeg tilbage til vandet, hvor dit navn står skrevet 
i sandet. 
Jeg kan ikke stoppe mine følelser for dig. 
Jeg vil give tusinde dage for bare at få en enkelt 
dag sammen med dig.
Vi lå i sandet, din hånd i min. Alt andet var lige 
gyldigt nu. Men nu er du ikke længere ved min 
side, og jeg fryser. 
Var det rigtig, måske, eller fortæl mig, var det 
bare en drøm?
Min hjertebanken forsvinder, håbet udrinder. 
Håber om at se dig igen. Når jeg prøver at tale, 
kommer ingen ord over mine læber. Alt er tomt 
nu. 

Jeg husker  hver solnedgang, jeg husker hver 
sang du sang, at vi aldrig skulle sige farvel. Sig 
mig hvordan jeg kommer tilbage, tilbage til de 
sommerdage… med dig.  

*

J eg zappede rundt i kanalerne, men vidste godt 
at jeg aldrig ville finde noget der fangede min 
op-
mærksomhed. Sådan var det nu om dage. Altid 
de samme lamme shows om skandaløse 
bryllupper eller for unge mødre. I en alder af 
41, er det skidt. Jeg gav hurtigt op, og 
besluttede mig for endelig at rydde op på loftet, 
som jeg havde lovet mig selv de sidste 2 år. 
L oftet var rodet, og på grund af det svage lys 
der fandt vej igennem vinduet, kunne man 
tydeligt se at der ikke havde været nogle der 
oppe i årevis. Støvet lavede et flot gråt dække 
over alle tingene, og spindelvævet dannede 
mønstre i loftet.
Jeg fandt en støvet sort kasse, som stod inde 
bag en gammel, brun kommode. Nogle små 
sten, en snor, et billede og gammel halskæde 
med et nu rustent søm som vedhæng, var hvad 
der lå i kassen. Jeg fik øje på billedet, og 
genkendte straks den lille spinkle pige med 
langt mørkebrunt hår der gik til hofterne, og 
øjne med samme farve, som håret på den 
smukke dreng der stod ved siden af hende. Det 
brune hår, indrammede det perfekte smalle 
ansigt. Kindbenene var stadig fremhævede, og 
hans øjne glimtede mere end nogensinde. Hans 
bare overkrop gav mig kuldegysninger. 
Hvordan kunne noget menneske være så flot? 
Det havde været den mest perfekte sommerferie 
i mit liv, og jeg havde og ville aldrig glemme 
den. Minderne stod stadig så klart, som var det i 
går jeg for første gang, kiggede ind i hans 
krystalblå øjne og forelskede mig. 
”Lucia, nu er det altså køretid!” Min mor råbte 
for fjerde gang, men jeg var ligeglad. Jeg var 
nok den slags teenager, der mere fortrak at 
bruge hele sommerferien i byen med vennerne, 
end en tur i sommerhus med familien. ”Lucia!” 
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Denne gang var det min far der råbte, og 
derefter min lillebror der også lige skulle prøve. 
Han var lige fyldt 8 år, så derfor kunne jeg ikke 
andet end at tænke at det var nuttet. Jeg 
kiggede rundt i værelset og besluttede mig 
alligevel for at køre med i sommerhus, da jeg 
trængte til lidt luft fra vennerne, og her på det 
sidste havde jeg ikke været så meget sammen 
med min familie så det gjorde noget. 
Landskabet fløj forbi, mens jeg lyttede til mit 
yndlingsband. Tiden fløj hurtigere med musik i 
ørene, og det var også nødvendigt for turen til 
sommerhuset tog 5 timer uden kø. Jeg blev tit 
køresyg på lange ture, så vi gjorde et par stop 
på vejen for min skyld. 
Jeg måtte være faldet i søvn, for jeg vågnede 
med et sæt, da jeg hørte hoveddøren smække. 
Fjernsynet kørte, og der var ingen andre i 
huset. Søvnigt rejste jeg mig fra sofaen, og 
famlede mig hen til køkkenbordet. Der lå en 
lille fin seddel, med min mors håndskrift. 
Hej Lucia, vi ville ikke vække dig. Du så helt 

flad ud efter køreturen. 
Vi er taget på stranden alle tre, og kommer 

snart hjem. 
Kys og kram fra mor. 

Det var typisk min mor at lave en seddel når 
hun gik nogle steder. Ikke at det irriterede mig, 
faktisk var det meget rart. 
Jeg tog et glas vand og satte mig i vinduet, som 
stod åbent. Det måtte mindst have været 25 
grader, for i min T-shirt var jeg allerede ved at 
dø af hedeslag.
Jeg kunne selvfølgelig se vandet, da det ikke lå 
mere end 3 minutters gang fra huset. Jeg kunne 
ikke se meget andet end vand, og små bakker. Vi 
havde ingen naboer, hvilket var dejligt, og vi 
havde ingen legepladser i nærheden, eller 
andre turistattraktioner. Vores sommerhus lå 
bogstavligt talt ’in the middle of no where AKA. 
Nordvest Jylland’ men det gjorde os ikke spor, 
da det var hele meningen med at tage her op, 
og komme lidt væk fra byen og det 
hverdagsagtige. 
Jeg besluttede mig for at smutte i mit badetøj 
fra sidste års sommer, og tage ned på stranden. 

Jeg var ikke vokset så meget det sidste år, så jeg 
kunne godt passe min gamle, røde bikini. Jeg 
kiggede mig i spejlet, og så en 15årig lav pige, 
med lidt for meget eyeliner og mascara i 
ansigtet, men det var blevet en vane at tage 
meget makeup på, og jeg synes egentlig det 
klædte mig. Min krop var perfekt for mig. 
Mange piger i min alder, hadede deres kroppe 
lige meget om de var flotte, og slanke, men jeg 
kunne faktisk godt lide min. Jeg fjernede min 
makeup og hentede et håndklæde.
Jeg låste døren og smuttede ned på stranden. 
Til min overraskelse var der ikke andet end 5 
familier på stranden inklusiv min egen. De var 
alle ud at bade, så jeg hoppede med det samme 
i vandet, og svømmede ud til dem. Vandet var 
dejlig forfriskende og køligt mod min hud. Det 
stikkede lidt på min krop, men stoppede da jeg 
havde vænnet mig til vandet. 
Resten af familien gik op, og jeg blev nede. Jeg 
valgte at svømme en tur langs stranden, bare 
for at blive lidt længere i det fantastiske vand. 
D et var her jeg mødte ham første gang. Jeg 
svømmede ind i ham ved et uheld fordi jeg ikke 
så mig for. Om det var skæbnen ved jeg ikke, 
men der skete noget i min krop, da jeg kiggede 
ind i hans øjne. Jeg følte en følelse jeg aldrig 
nogensinde havde følt før. 
”Ej, det må du undskylde!” fik jeg fremstammet 
mellem mine sammen pressede læber. Hvordan 
kunne jeg bare svømme ind i ham? PINLIGT! 
Jeg stod med et flovt ansigt, og smilede tøvende 
til ham. Jeg havde ikke kigget helt på ham, før 
han svarede mig. ”Det gør ikke noget. Jeg er 
sikker på du ikke gjorde det med vilje.” Hans 
stemme var blid, og sød. Jeg stirrede på ham og 
hans øjne. De var helt krystalblå og glimtede 
fra spejlingen af vandet. Hans hår var brunt og 
kort, og hans mave var muskuløs. Jeg havde 
aldrig set en smukkere dreng i hele mit liv. Og 
hvad var det for en ukendt følelse der pludselig 
blussede op i mig, og gjorde mig helt varm? 
Før jeg vidste det af det var vi faldet i snak, og 
sad inde på stranden. Jeg havde aldrig mødt en 
der var så nem at snakke med. Benjamin hed 
ham. Det var som om vi havde kendt hinanden 
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hele livet, og jeg ville have troet det, hvis ikke 
det var fordi vi sad og fortalte vores livshistorie 
til hinanden. Han var lige så gammel som mig, 
og havde en lillesøster på 4 år. Han var på 
sommerferie her med sin familie, og kom fra en 
by i nærheden af Nakskov, hvilket betød at han 
boede 2 timers kørsel fra mit hjem. 
Om aftnen lå jeg i min seng, og kunne ikke få 
Benjamin ud af hovedet. Han sværmede om mit 
hoved som en irriterende flue, men jeg synes jo 
ikke han var irriterende. Tvært i mod. Han var 
nok den bedste ven jeg nogensinde havde haft. 
Vi havde aftalt at mødes næste dag, ved 
stranden, så jeg kunne næsten ikke falde i søvn 
af bare glædelse. Det føltes som om der gik 
hundrede år før solen viste sig, men endelig 
kunne jeg ane lyset i øst, og jeg valgte at stå op. 
Tiden fløj af sted, og pludselig skulle jeg ud af 
døren og ned til Benjamin. 
Vi besluttede at gå en tur i vandkanten, så vi 
kunne mærke det kølige vand mellem vores tær. 
Hans øjne glimtede i solen, og jeg kunne ikke 
lade være med at smile når jeg kiggede på ham. 
Han var så umenneskelig smuk. 
Vi sludrede en lang tur væk. Tiden fløj så stærkt 
når jeg var sammen med Benjamin. Vi gik 
tilbage mod mit sommerhus, stadig i 
strandkanten, da jeg mærkede en borende 
smerte i min fod. Jeg fremstammede et lille råb, 
og faldt sammen ned i sandet. Benjamin var 
straks over mig og spurgte om jeg var okay, og 
hvad der var sket. Langsomt kiggede jeg under 
min fod, og opdagede et søm. Jeg havde trådt i 
et søm! Smerten fra foden var slem, men det var 
som om at smerten fortog sig når jeg kiggede 
ind i Benjamins krystalblå øjne. Jeg glemte tid 
og sted, og var helt i min egen verden når jeg 
kiggede på ham. Han var fortryllende. På en 
eller anden måde fik han hevet sømmet ud, 
uden at det gjorde ondt. Jeg lagde ikke engang 
mærke til det, da jeg var helt opslugt af hans 
ansigt. Vi skyllede sømmet i vandet, og bagefter 
tog han det i lommen. Jeg undrede mig over 
hvad han skulle med det, men blev distraheret 
da han tog mig i hånden. Den varme følelse 

blussede op i mig, og der vidste jeg at jeg følte 
noget for ham. 
Benjamin sang tit for mig når vi gik ture. Han 
sang så flot og rent at jeg hver gang fik tåre i 
øjnene. Senere den aften gik vi en tur igen, men 
denne gang var det mørkt, hvilket gjorde det 
mere hyggeligt. Vi gik ned til vandet, hvor vi 
satte os i sandet. Han tog min hånd, ligesom 
han havde gjort tidligere på dagen, og mit 
hjerte hoppede i mit bryst. Jeg fik den varme 
følelse indeni igen og jeg var ved at sprænge af 
kærlighed. Han sang igen og tårerne trillede 
ned af mine kinder. Jeg rykkede mig forsigtigt 
tættere på ham så vi sad helt tæt. Jeg lagde mit 
hoved på hans skulder, og han lagde sit hoved 
på mit. Jeg aner ikke hvor længe vi sad sådan, 
men i hvert fald længe nok til, at jeg fik et chok 
da han løftede sit hoved fra mit, og løftede min 
hage så han kunne kigge mig i øjnene. Jeg 
glemte at trække vejret, for pludselig kunne jeg 
mærke at jeg manglede luft. Jeg gispede efter 
vejret, da han rykkede sit ansigt så tæt på mit, 
at jeg kunne mærke hans dejlige ånde kilde på 
min mund. I det næste sekund pressede han 
blidt sine læber mod mine. Jeg kyssede blidt 
igen. Alt svimlede for mig, da han trak sig lidt 
væk så han kunne se mig i øjnene. Kysset havde 
taget pusten fra mig, og jeg var fuldstændig 
sikker på at jeg ikke havde trukket vejret. 
Hvordan kunne et kys være så magisk? 
Ugerne gik, og det var ved at være slutningen 
af sommerferien. Min fødselsdag nærmede sig, 
og Benjamin var selvfølgelig inviteret. Vi havde 
tilbragt hver eneste dag sammen, med at gå 
ture, bade og bare ligge i sandet og snakke. Vi 
var blevet bedste venner, og aldrig mere end 
det. Vi havde kysset et par gange, og for hver 
gang blev det bedre og bedre. Hans kys var 
magiske, men vi var aldrig blevet kærester. Vi 
havde snakket om det en enkelt gang, men blev 
enige om at vi boede for langt væk fra 
hinanden. Men en ting vidste jeg: Han kunne 
også lide mig. 
Det blev min fødselsdag, og Benjamin og jeg 
gik en tur da de andre gæster, hvilket var en 
familie vi havde mødt på stranden, ikke var 
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kommet endnu. Vi gik ned på stranden som 
sædvanlig, men denne gang stoppede han op og 
vendte sig mod mig så vi stod overfor hinanden. 
Han tog en halskæde op af lommen, og 
hviskede i mit øre. ”Tillykke med fødselsdagen, 
søde.” Jeg stivnede. Hans ånde kildede ved mit 
øre, og bare ordet ’søde’ fra hans mund, fik mig 
til at smile. Jeg elskede ham virkelig.
I halskæden hang det søm som jeg havde trådt 
op i foden den dag på stranden. Han fortalte 
mig at jeg nu kunne have et minde om ham for 
evigt, når denne sommerferie var slut. En tåre 
trillede ned ad min kind, og jeg sprang op på 
ham og holdte om ham. Den halskæde betød 
mere end noget andet for mig nu, men tanken 
om ikke at skulle se ham igen gav mig 
kuldegysninger. Det ville jeg slet ikke tænke på. 
D et var sådan jeg havde fået halskæden der lå i 
kassen. Jeg kiggede på den og tænkte igen 
tilbage på sommerferien.
Næste dag skulle Benjamin ud at handle ind 
med sin familie, så jeg måtte undvære ham den 
dag. Vi mødtes alligevel om morgenen, og 
snakkede lidt. Han sang en smuk sang for mig, 
om en fantastisk pige han havde mødt. Jeg blev 
helt varm indeni og begyndte at græde. Inden 
han gik, trak han mig ind til sig og kyssede mig 
blidt på munden. ”Jeg elsker dig.” Hviskede 
han i mit øre, og jeg kunne ikke andet end at 
smile og græde. ”Jeg elsker også dig.” 
Hviskede jeg i hans øre, inden han forsvandt 
bag bakkerne. 
Jeg sad på mit værelse og havde ingen anelse 
om hvad jeg skulle lave. Jeg var helt fortabt 
uden Benjamin. Tiden gik langsommere end 
nogensinde. Jeg faldt i en dyb søvn på sofaen, 
og vågnede med et chok da det bankede på 
hoveddøren. Med søvnige øjne kiggede jeg over 
mod døren, som min mor havde åbnet, og så en 
politimand stå i døren. Min mor havde stået og 
snakket med ham i et godt stykke tid, da hun 
endelig sagde farvel, og kom hen til mig. 
”Lucia skat, vi skal lige snakke.” Hun havde 
tåre i øjnene, men jeg kunne ikke finde ud af 
hvorfor. ”Der har været en ulykke, ikke så langt 
her fra. Fire mennesker omkom.” Jeg kunne 

ikke finde ud af hvor hun ville hen med det. Hun 
holdte en pause inden hun fortsatte, ”Benjamin 
var i bilen…” Der sortnede al ting for mig. Alt 
svimlede for mine øjne, og jeg havde svært ved 
at trække vejret. En masse blandede følelser 
blussede op i mig. Vrede, skuffelse, ærgrelse, 
sorg, kærlighed… Tårerne strømmede ud af 
mig, og jeg kunne ikke stoppe igen. Jeg græd og 
græd, som om det var det eneste jeg kunne. Alt 
var forbi.
Jeg mistede lysten til at spise. Dagene føltes 
som flere år, og ingen ting gav mening mere. Alt 
var tomt, og jeg følte ingen grund til at leve 
mere. Jeg havde mistet min eneste ene. 
”Jeg husker hver solnedgang, jeg husker hver 
sang du sang, at vi aldrig skulle sige farvel. Sig 
mig hvordan jeg kommer tilbage, tilbage til de 
sommerdage… med dig.” 
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Skovbørnehaven

Vi er blevet begavet fra nær og fjern både med 
legetøj, materialer og hjælpende hænder. Folk 
står nærmest i kø for, at hjælpe os godt på vej og 
det er vi super glade for. Det er med til, at give os 
følelsen af, at vi ikke står alene, med denne 
spændende opgave det er, at starte en 

Skovbørnehave ved Vallekilde-Hørve Friskole. 
Vi vil her rette en stor tak til de forældre, der har 
været med i børnehave udvalget, vores nye 
kollegaer, elever på Friskolen, Stefan og Lisbeth 
og alle jer andre, der støtter os på vores nye 
arbejdsplads.

HILSEN FRA DINIE, SIMONE, LINDA OG ALLE UNGERNE

Vi har nu været i gang i lidt over tre uger, vi har 
lært hinanden godt at kende og dagligdagen er 
ved, at tage sin form.

Dagen begynder med “godmorgen” sang og 
efterfølgende formiddags aktiviteter igangsat af 
de voksne. Aktiviteterne foregår mandag - 
torsdag uden for hegnet. Vi bruger meget 
området, hvor den permanente bygning skal 
være. På græsplænen leger vi sociale lege, i 
hviskeskoven bygger vi huler og klatre i træer, vi 
bestiger hesteskoen, har samling med fortælling 
og sang i halmhytten og så har vi vandret og nydt 

udsigten på/fra stubmarkene omkring Friskolen. 
Vi fisker efter snegle i søen og spiser frokost ved 
sheltersne. Ved middags tid, går vi tilbage til 
vores base indenfor hegnet. I vognen bliver der 
gjort senge klar til sovebørn og de bliver derefter 
puttet af en voksen med historie læsning. De 
børn, der ikke skal sove, fordyber sig i små lege 
med og uden legetøj, i Lavoen eller på græsset, 
alene eller med de voksne. En til to gange om 
ugen, bager vi brød på bålet til eftermiddags 
mad. Kl. ca. 14.30 åbner vi lågen for SFO 
børnene, dem har vi meget glæde af. De er rigtig 
søde og gode til, at lege med os. Det sker dog 
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Så er det tid til nyt fra 

skovbørnehaven til 

Friskolens forældre.

Vi har haft en 
forrygende start med 
super glade børn, stor 
forældreopbakning og 
højt solskin.



Det var lidt fra os i Skovbørnehaven. Har i 
spørgsmål eller har i bare lyst til, at komme ind 
bag hegnet for at se, hvordan vi bor, er i meget 
velkommen. Det vil glæde os, at vise vores base 
frem og svare på evt. spørgsmål.

Mvh Alexander, Benjamin, Benjamin, Dag, 
Diego, Linnea, Lærke, Malte, Nanna, Oskar, 

Silje, Tristan, Dinie, Linda og Simone.

også, at SFO børn og de større skolebørn 
kommer forbi i deres frikvarter.

Forleden dag fik besøg af 7. Klasse, der forærede 
os, en masse flotte fugle og andre dyr som de 
selv havde lavet. De pynter nu vores hegn og gir 
os mange gode og lærerige samtaler om, hvad 
dyrene hedder, hvad de spiser, hvor de lever osv. 
Fredag er vi oftest på basen hele dagen, fredag er 
også den dag, hvor børn og voksne øver sig i, at 
lave bål mad. Indtil videre har vi lavet bagte 
bananer, grillet majs og bagt pizza. 
Skovbørnehaven har samme åbningstider som 
SFOén, men vi lukker og slukker, når det sidste   

barn er gået hjem som pt. er kl. 16.30. Det 
betyder dog ikke, at personalet holder fyraften. 
Vi er i fuld gang med, at færdiggøre/ planlægge 
vores års læreplan, børnemiljøvurdering, 
dagligdags aktiviteter, årsplan og div. projekter. 
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