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”At rejse er at leve” skrev H C Andersen, men hvis han havde levet i dag, og havde 

haft børn, så ville han ændre udsagnet til ”At være på lejrskole er at leve” 

Man mærker virkelig, at man lever, når bukserne er smøget op, og man står ude i 

fjorden i vand til knæene, og vandtemperaturen lige har rundet de 8 grader. 

Fødderne mærker man ikke mere, men denne fornemmelse af, at blodet langsomt 

fryser til is omkring anklerne, og isdannelsen er på vej op ad benene; så mærker 

man, at man lever. 



Børnene er ligeglade med om vandet er koldt. De leger, og det betyder, at alt andet 

træder i baggrunden. Kolde ben, sult og dårligt humør. 

 

 

 

 

 

Sådan er det at være på lejr. Man glemmer de positioner, man har med hjemmefra. 

Pludselig smager maden godt; ham man ellers ikke leger med så tit, er nu ens bedste 

ven, for han har en lommelygte med, og den må man låne. Måske er man ikke så 

god til matematik, men på stranden var man den bedste til at fange rejer eller lave 

kanaler i sand. Meget bliver vendt på hovedet, nogle får en ny start, og vi lærere får 

et mere nuanceret billede af børnene. Over koen er godt, og til næste år bliver der 

to overnatninger for Lillemellem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bestyrelsesmødet i tirsdags konstituerede bestyrelsen sig med Nis som formand, 

Thomas som næstformand og Carina som kasser. De er dermed skolens 

forretningsudvalg. Pernille fortsætter som sekretær. Else og Claus er nye i 

bestyrelsen, og velkommen til jer. Mia havde sit sidste bestyrelsesmøde, og fik stor 

tak, og en stor buket blomster. Alle ved hvor meget du har arbejdet for skolen, både 



den gamle og den nye. Men jeg vil personligt sige dig tak for din sparring i de mange 

situationer, hvor din viden har været til stor hjælp.  

 

I næste uge er der 

skolehjemsamtaler 

tirsdag, onsdag og 

torsdag. Alle er 

informeret, og husk at 

melde afbud, hvis der 

kommer noget i vejen. 

Mandag er helligdag-

2.Pinsedag. Der er 

skolen og børnehuset 

lukket. 

På torsdag holder vi 

informationsmøde 

med de ansøgere der er interesseret i at høre mere om den barselsvikariatstilling vi 

har slået op. Vi bliver kimet ned af potentielle ansøgere, som lige vil høre, og det er 

jo dejligt, men tidskrævende. Nu prøver vi denne gang at samle de reelt 

interesserede; så kan vi give alle den samme information. Ansættelsessamtaler 

foregår torsdag d. 7. juni. Lone går på barsel mandag d. 18. juni. 

Kan I have en god weekend. 

Troels 

 


