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Da vi nu har elever fra Strandby, så 
manglede vi et køretøj til at fragte dem frem 

og tilbage. Hvad gør man, når pengene er små, men iderigdommen stor. Nis 
kontakter Jesper, og vups, så har Jesper fremtryllet et stk. 7- personers 
Peugeot. Det er måske ikke den største bedrift; Jesper er jo bilsælger, men 
læg dertil, at vi får bilen kvit og frit. Sådan bare foræret. Så var det lille 
problem løst. Nu mangler vi bare en chauffør, som vil køre  

morgen og eftermiddag. Kender I nogen, der kunne være interesseret i denne 
tjans, så giv hurtigt besked til mig. Bilen er lige nu hos skiltemageren; Vi skal 
have logo på for 
Overlade Friskole og 
Børnehus, og Peugeot i 
Aars. Så kører det. Tak 
for det Jesper; det var 
godt tænkt. 

Storegruppen var på 
besøg på Dansk 
Skaldyrscenter i 
Nykøbing Mors.  



Som det ses af billedet, 
så havde der sneget sig 
et enkelt 
bestyrelsesmedlem 
med. Så fik Lars smagt 
muslinger for første 
gang. Det var der flere 
af eleverne, der også 
gjorde, men det var 
åbenbart ikke en udsøgt 
nydelse for alle. Hvis 
man ikke prøver noget, 
så ved man ikke noget! 
Nu ved vi altså, at ikke 
alle er lige glade for 
skaldyr. Vi fik et indblik i 
de nye 
produktionsmetoder, 

man er ved at indføre, for at gøre skaldyrsfiskeriet mere bæredygtigt og 
økonomisk her i Limfjorden. Vi kikkede på Blåmuslinger, østers, og hummere. 
Bagefter undersøgte vi limfjordsvandet for plankton, og dissekerede 
blåmusling. En god dag. Tak fordi du ville være chauffør, Lars. 

 

 



 

I næste uge deltager Storegruppen i jagten på de 

gode bakterier, som er et landsdækkende 

masseeksperiment, hvor det drejer sig om at 

finde gode og nyttige mælkesyrebakterier ude i 

den danske natur. Dem er fx Novo Nordisk 

interesseret i, så vi må se, om vi finder nogle her 

i Overlade og omegn på mandag. Læs mere her:  

https://naturvidenskabsfestival.dk/eksperiment-

2018       

God weekend, Troels 

https://naturvidenskabsfestival.dk/eksperiment-2018
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