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Børnehuset beretter… 

Vores første uge med vintertema er ved at være overstået, og Lenes lys og mørke univers har fået de små 

hoveder i børnehuset til at fantaserer om stort og småt. Da jeg var barn kunne jeg rigtig godt lide 

Sebastians sang om Hodja fra Pjort, kender i den? Jeg kunne synge den i timevis.  Sangen handler om en 

dreng, Hodja, der har et flyvende tæppe. Det har han i hvert fald indtil der kommer nogle voksne – sultanen 

og hans soldater og blander sig og prøver at sjæle tæppet fra ham. 

Jeg kunne især godt lide det sidste vers: 

Hodja blev fri, 

Hodja slap fri, 

kaldte på tæppet og fløj li´forbi. 

Sultanen faldt på sit haleparti 

og det gjorde ondt fordi; 

ingen skal stjæle fra børnenes fantasi. 

Når jeg tænker over det, er noget af det ondeste jeg kan komme i tanke om, at stjæle fra børns fantasi, som 

sangen slutter af med. Vi voksne har en pligt, en pligt til at fodre den fantasi og forundres over den sammen 

med børnene, være nysgerrige og lege med. Egentligt har ugen slet ikke handlet om Hodja fra Pjort, men 

om ulven Uno, fe Feodora, bager Bo, hønse Hanne og nogle guld æg samtidig med at fortællingen foregår i 

et univers af lys og mørke, at gå på jagt med sin lommelygte og selv opfinde nye nuancer af den skønne 

fortælling. Det er i fantasien at de kære små udvikler sig og får sat deres kreativitet i spil.  

 

Ud over vores fantasi univers er Børnehuset endelig blevet en beboer rigere, nemlig 

kaninen Nulle. Den sødeste og blødeste kanin, som vi alle passer rigtig godt på, og 

kæler med. Kaninen har boet hjemme hos Johan, men nu skulle Nulle ud på nye 

eventyr og det eventyr ville vi gerne ligge ’hus’ til. Nulle spiser gulerødder, salatblade 

og mælkebøtter – vi tager gerne imod, hvis noget skulle synge på sidste vers hjemme 

hos jer.  

 

Derudover er Claus i fuld firspring, han og børnene er nemlig i gang med at bygge en hule på vores 

legeplads, af gamle juletræer og rester fra et badeland. Hvis nogle af jer stadig skulle ligge inde med jeres 
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juletræ, så tager vi stadig imod dem – børnene kan få flere timer til at gå med at bygge sådan en hule og 

lege i den, og hvis et gammel vissent juletræ kan skabe den glæde, hvorfor så ikke bidrage til det? 😉  

HUSK forældrekaffe fra 14.00-16.00 på tirsdag – vi optræder med noget at vores vinter/mørke tema, og 

viser fine kreationer frem. VI GLÆDER OS TIL AT SE JER. 

 

Med ønsket om en dejlig weekend,  

/Lone  


